Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 maart 2018
Aanwezig

Afwezig

drs. V.H. Kloos, voorzitter
drs. P.F. Dijkman
J.P. Nagengast MBA
mw. E.C. Konijn-Vermaas
mw. A.J.A. van de Ven
W. van Twuijver, secretaris
mw. S. Barnhoorn-Bakker
P.M. Bruinooge
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Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 6 maart 2018 wordt vastgesteld.
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Bespreekstukken openbaar

2.1

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op grond van de Apv (Bruinooge)
In het buitengebied van Alkmaar ligt het natuurgebied Schermereiland. Het beheer van
dit natuurgebied berust bij Staatsbosbeheer, meer in het bijzonder de bij
Staatsbosbeheer werkzame boswachters met handhavingsbevoegdheid. Ook in dit
natuurgebied geldt de Alkmaarse Algemene plaatselijke verordening (Apv). Efficiënte
en effectieve handhaving maken het daarom noodzakelijk om de buitengewoon
opsporingsambtenaar domein II – de boswachter met handhavingsbevoegdheid – van
Staatsbosbeheer te belasten met het toezicht op de naleving van de artikelen 2:5, 2:6,
2:43, 2:45, 2:49, 2:50, 4:5, 4:7, 5:16 en 5:17 van de Apv. In het aanwijzingsbesluit is
opgesomd waar deze artikelen over gaan. Door deze aanwijzing kan effectief toezicht
worden gehouden in het natuurgebied en kan handhavend worden opgetreden op
grond van de Apv.
Besluit
Door het college en de burgemeester, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid
betreft, overeenkomstig bijgevoegd besluit de buitengewoon opsporingsambtenaar
domein II – de boswachter met handhavingsbevoegdheid - van Staatsbosbeheer aan
te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de artikelen 2:5, 2:6, 2:43, 2:45, 2:49, 2:50, 4:5, 4:7, 5:16 en 5:17 van de
Algemene plaatselijke verordening.

2.2

Aanwijzen stemlokalen Gemeenteraadsverkiezing en Referendum 21 maart 2018
(Bruinooge)
Op grond van de Kieswet en de Referendumwet stelt het college stembureaus in.
Besluit
Op grond van artikel E3 lid 1 Kieswet en artikel 24 lid 1 Wet raadgevend referendum
de 64 stembureaus in de bijlage bij deze nota in te stellen voor de
gemeenteraadsverkiezing en het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten 2017 op 21 maart 2018.
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2.3

Naamgeving openbare ruimte dorpshart Stompetoren (Bruinooge)
In mei 2017 heeft het college ingestemd met onderzoek naar de mogelijkheden voor
thematische naamgeving van de openbare ruimte in dorpshart Stompetoren. Het
college vroeg daarbij om specifiek te kijken naar mogelijkheden voor naamgeving met
het thema Tweede Wereldoorlog en verzet. De Commissie Naamgeving Openbare
Ruimte heeft het onderzoek uitgevoerd en daarbij zijn meerdere belanghebbenden
betrokken.
Besluit
1.
De openbare ruimten in dorpshart Stompetoren de naam ‘Schermerplein’ (op
kaart aangegeven als ‘plein’) en ‘Droogmakerij’ (op kaart aangegeven als
‘straat’) te geven volgens de op bijgevoegde kaart weergegeven ligging.
2.
Dit besluit in werking te laten treden op 02 april 2018.

2.4

Regiovisie verblijfsaccommodaties en regionale werkafspraken (Kloos)
Dit voorstel heeft betrekking op de visie verblijfsrecreatie Noord-Holland-Noord (NHN),
dat bedoeld is als kaderstellend beleid bij alle (her)ontwikkelingen van
verblijfsaccommodaties in de regio.In de visie streeft de regio Noord-Holland Noord er
naar om in 2030 de meest vitale verblijfsregio
van Nederland te zijn. Om te beoordelen of een nieuwe ontwikkeling, herstructurering
en/of uitbreiding van bestaand aanbod gefaciliteerd kan worden, is in de geest van de
visie, een ontwikkelkader opgesteld. De 17 regiogemeenten leggen met dit beleid een
basis voor werkafspraken op collegeniveau. Het maken van werkafspraken over
afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen is een wettelijke plicht.
Besluit
1. In te stemmen met de voorliggende Regionale visie op verblijfsrecreatie NoordHolland Noord 2030 en het bijbehorend Ontwikkelkader.
2. Niet in te stemmen met de werkwijze voor afstemming binnen de regio NHN, en
het initiatief te nemen om tot acceptabele werkafspraken te komen.
3. De visie met bijbehorend ontwikkelkader voor het zomerreces ter besluitvorming
aan te bieden aan de nieuwe raad.
4. De gemeenteraad te informeren met de voorliggende raadsinformatiememo.

2.5

Onderzoek naar meerwaarde intensivering regionale samenwerking (Dijkman)
In de laatste helft van afgelopen jaar heeft het college van B&W van Alkmaar enkele
keren gesproken met de collega‘s van Langedijk in verband met hun voornemen tot
verdere samenwerking en eventuele (ambtelijke) fusie. Daarbij heeft het college van
Langedijk een aantal specifieke randvoorwaarden gesteld, namelijk hoe staat Alkmaar
tegenover een aparte juridische entiteit, het governance model en een ambtelijke fusie
binnen de bredere bestuurlijke context.
Besluit
1.
Kennis te nemen van de onderzoeksrapporten ‘Samenwerkingsperspectieven
Langedijk – Alkmaar’ en ‘Alkmaar zelfbewust en adaptief, Onderzoek naar de
meerwaarde van intensivering regionale samenwerking vanuit Alkmaars
perspectief‘ van het bureau SeinstravandeLaar.
2.
Beide onderzoeksrapporten ter kennisname aan de raad aan te bieden met een
begeleidend memo waarin het proces nader wordt geduid.
3.
De gemeente Langedijk met bijgevoegde brief te informeren en beide
onderzoeksrapporten aan te bieden.
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4.

2.6

Het advies om het adaptief vermogen te vergroten onderschrijven en nader te
onderzoeken hoe het adaptief vermogen van Alkmaar kan worden versterkt en
de regio hierbij te betrekken.

Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing N243 (Nagengast)
De N243 is de provinciale weg tussen de N242 en de Westfrisiaweg in Koggenland.
De weg voert door de Schermer, Beemster en Koggenland. De provincie wil de functie
van de N243 als gebiedsontsluitingsweg in standhouden, de weg veiliger maken en
waar mogelijk de ruimtelijke karakteristieken van het gebied versterken. Een
herinrichting van de N243 met onder andere de aanleg van rotondes op een aantal
kruispunten moet daaraan bijdragen. De plannen voor de herinrichting van de weg zijn
in strijd met de regels van de huidige bestemmingsplannen “Dorpskernen en Landelijk
gebied” van de gemeente Alkmaar. Er is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.
Besluit
1.
In te stemmen met bijgaande nota beantwoording wettelijk vooroverleg artikel
3.1.1.
2.
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan.
3.
Het ontwerpbestemmingsplan Aanpassing N243 gemeente Alkmaar te
publiceren en voor zes weken ter visie te leggen.
4.
Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname aan te bieden aan de commissie
Ruimte.

2.7

Rapport verkenningen Energie en Ruimte Noord-Holland Noord (Nagengast)
In opdracht van de provincie Noord-Holland is onderzoek uitgevoerd naar de wijze
waarop de toekomstige energiebehoefte in de regio Noord-Holland Noord op een
duurzame wijze kan worden ingevuld (energietransitie) en wat dit betekent voor de
ruimtelijke inrichting. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in het rapport:
“Energie en Ruimte Noord-Holland Noord”.
Voorgesteld wordt dat een regionale werkgroep een plan van aanpak regionale
energietransitie voorbereidt.
Besluit
1.
Kennis te nemen van het rapport Verkenningen Energie en Ruimte NoordHolland Noord.
2.
In te stemmen met de uitspraak van het regionaal portefeuillehoudersoverleg
Noord-Holland Noord dat:
a) Het vervolg van de verkenningen wordt opgepakt op Noord-Holland Noord
niveau;
b) Daarvoor aan een regionale werkgroep (Alkmaar participeert daarin)
opdracht wordt gegeven om een plan van aanpak voor een regionale
energiestrategie voor Noord-Holland Noord op te stellen;
c) De gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd.

2.8

Overdracht stedelijk water in de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en
Schermer (Nagengast)
Met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een intentieovereenkomst
opgesteld voor overdracht van stedelijk water in de voormalige gemeenten Schermer
en Graft-De Rijp naar het hoogheemraadschap. Dit water is op dit moment in beheer
bij de gemeente. Om te komen tot een eenduidige beheersituatie is een
intentieovereenkomst voor overdracht opgesteld.
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Besluit
1.
Met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een
intentieovereenkomst af te sluiten om te komen tot overdracht van stedelijk
water binnen de bebouwde kom van de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en
Schermer, van de gemeente aan het hoogheemraadschap.
Burgemeester:
2.
Wethouder Nagengast te machtigen om de intentieovereenkomst voor
overdracht namens de gemeente Alkmaar te ondertekenen
2.9

Motie inzake Aansluiten bij Statiegeldalliantie (Nagengast)
De gemeenteraad nam in haar vergadering van 25 januari 2018 de motie ‘Aansluiten
bij Statiegeldalliantie’ aan.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.10

Invulling PM posten begroting Halte Werk (Dijkman & Konijn-Vermaas)
Bij de vaststelling van de (concept)begroting 2017 van Haltewerk is een tweetal PM
posten opgenomen, te weten ICT en Huisvesting. In 2017 zijn er diverse besprekingen
geweest tussen de wethouders bedrijfsvoeringen van de deelnemende gemeenten.
Daaruit is een bestuurlijk compromis voorstel gekomen. Dit leidt voor de gemeente
Alkmaar vanaf 2017 tot een hogere bijdrage aan Halte werk en de mogelijkheid om de
hogere ICT en huisvestingskosten in rekening te brengen bij Halte Werk.
Besluit
1.
De hogere bijdrage vanuit Alkmaar aan Halte Werk ad. €190.000 structureel te
verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging.
2.
Het verschil tussen de werkelijk hogere lasten ICT en facilitaire diensten ad.
€446.000 en invulling van de PM posten ad. €315.000 in de begroting van Halte
Werk van per
saldo €131.000 structureel op te nemen in de Alkmaarse
begroting en dit te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging.
3.
Dekking voor de hogere lasten te vinden in de reeds opgenomen post in de
begroting ad. €265.000.
4.
Resultaat 2017 te verwerken in de jaarrekening en 2018 in de eerstvolgende
begrotingswijziging.
5.
Voor 2019 en verder een oplossing te vinden in de voorjaarsnota.

2.11

Raadsvragen BAS inzake de positie arbeidsgehandicapten in Alkmaar (KonijnVermaas)
De fractie van BAS, heeft ons bij brief van 22-01-2018 vragen gesteld over de positie
arbeidsgehandicapten in Alkmaar
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.12

Motie inzake “Maria Tesselschade Roemers Visscher in het brons”(Van de Ven)
In de raadsvergadering van 15.02.2018 van is een motie aangenomen met betrekking
tot het verzoek behulpzaam te zijn bij het vinden van een locatie voor een beeld van
Maria Tesselschade.
Het beeld is nog niet gerealiseerd. Zodra dit het geval is kan een geschikte locatie
worden gezocht.
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Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
2.13

Motie inzake de AlkmaarPas (Van de Ven)
In de raadsvergadering van 25-1-18 is een motie aangenomen met betrekking tot de
AlkmaarPas.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.14

Monumentenstatus Oostmijzerdijk 13a (Van de Ven)
De eigenaar heeft een verzoek ingediend tot plaatsing van het gebouw op de
gemeentelijke monumentenlijst. In navolging van de Erfgoedverordening Alkmaar is
uw besluitvorming hierover nodig. De Welstands- en Monumentencommissie heeft
over de aanvraag positief geadviseerd.
Besluit
In te stemmen met de advisering van de Welstands- en Monumentencommissie en
over te gaan tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.

2.15

Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang en
Beschermd Wonen (Van de Ven)
De wethouders van de 43 centrumgemeenten voor beschermd wonen hebben op 14
oktober 2016 besloten een convenant te sluiten over de manier waarop zij samen
verantwoordelijkheid voor de landelijke toegankelijkheid van beschermd wonen
nemen. Alkmaar had dit nog niet getekend. Vervolgens heeft de VNG in bestuurlijk
overleg met het ministerie afgesproken dat alle centrumgemeenten alsnog tekenen
voor 15 maart 2018. Looptijd van de afspraken is tot 1 januari 2020, of zoveel langer
als tussentijds wordt besloten.
Besluit
1.
In te stemmen met ondertekening van het bijgaande convenant door wethouder
Van de Ven namens het college van B&W. De gemeenten uit de regio Alkmaar
en de VNG daarvan vervolgens op de hoogte te stellen.
Burgemeester:
2.
Volmacht te verlenen aan wethouder Van de Ven om namens de gemeente
Alkmaar te ondertekenen.

2.16

Convenant Beheergroep dnoDoen Jan de Heemstraat (Van de Ven)
Partijen, vertegenwoordigd in de Beheergroep dnoDoen Jan de Heemstraat, willen
met elkaar een convenant tekenen om samen gestructureerd te werken aan een
prettige leefomgeving rondom de nachtopvang van dnoDoen aan de Jan de
Heemstraat te Alkmaar. In goed overleg is gewerkt aan verbetering van leefbaarheid
en veiligheid, met als resultaat dat het al een tijd rustig is rond de nachtopvang.
Partijen willen deze werkwijze structureel voortzetten en daartoe de samenwerking
vastleggen in bijgaand convenant.
Besluit
1.
In te stemmen met ondertekening van het bijgaande convenant door wethouder
Van de Ven namens het college van B&W. Het convenant daarna te laten
tekenen door de overige partijen.
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Burgemeester:
2.
Volmacht te verlenen aan wethouder Van de Ven om namens de gemeente
Alkmaar te ondertekenen.
2.17

Onderzoek naar meerwaarde intensivering regionale samenwerking (Dijkman)
In de laatste helft van afgelopen jaar heeft het college van B&W van Alkmaar enkele
keren gesproken met de collega‘s van Langedijk in verband met hun voornemen tot
verdere samenwerking en eventuele (ambtelijke) fusie. Daarbij heeft het college van
Langedijk een aantal specifieke randvoorwaarden gesteld, namelijk hoe staat Alkmaar
tegenover een aparte juridische entiteit, het governance model en een ambtelijke fusie
binnen de bredere bestuurlijke context.
Besluit
1.
Kennis te nemen van de onderzoeksrapporten ‘Samenwerkingsperspectieven
Langedijk – Alkmaar’ en ‘Alkmaar zelfbewust en adaptief, Onderzoek naar de
meerwaarde van intensivering regionale samenwerking vanuit Alkmaars
perspectief‘ van het bureau SeinstravandeLaar.
2.
Beide onderzoeksrapporten ter kennisname aan de raad aan te bieden met een
begeleidend memo waarin het proces nader wordt geduid.
3.
De gemeente Langedijk met bijgevoegde brief te informeren en beide
onderzoeksrapporten aan te bieden.
4.
Het advies om het adaptief vermogen te vergroten onderschrijven en nader te
onderzoeken hoe het adaptief vermogen van Alkmaar kan worden versterkt en
de regio hierbij te betrekken.

2.18

Beslissing op bezwaar dakopbouw Wiardi Beckmanstraat (Van de Ven)
Tegen de omgevingsvergunning van 18 september 2017 voor een dakopbouw op de
woning aan Wiardi Beckmanstraat 34, zijn 7 bezwaarschriften ingediend. De externe
commissie bezwaarschriften heeft op 12 februari 2018 advies uitgebracht en
aangegeven dat de vergunning een aantal gebreken kent. Met inachtneming van het
advies moet nu op de bezwaarschriften worden beslist.
Besluit
1.
De bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren.
2.
De bestreden omgevingsvergunning conform het advies van de commissie met
een aanvullende motivering in stand te laten.
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