Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 april 2018
Aanwezig

P.M. Bruinooge, voorzitter
drs. V.H. Kloos
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, ambtelijk secretaris
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Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 10 april 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Werkplan onderhoud gemeentelijk Vastgoed 2018 (Dijkman)
Jaarlijks besluit het college over de werkzaamheden aan het gemeentelijk Vastgoed. De
uitgaven die daarmee gemoeid zijn zijn geborgd in een bestemmingsreserve (op basis
van de MJOP’s). Deze bestemmingsreserves zijn onderverdeeld in een
bestemmingsreserve Onderhoud gemeentelijke panden en Onderhoud schoolcomplexen.
Geheel conform de wens van de accountant wordt u gevraagd om akkoord te gaan met
het onttrekken van het budget uit de bestemmingsreserve. Binnenkort zal u het advies
ontvangen betreffende de BBV regelgeving en de benodigde storting 2019 en verder voor
het onderhoud van de panden.
Besluit
1.
Het werkplan 2018, onderhoud gemeentelijke panden en schoolcomplexen 2018
(Bijlage 3) vast te stellen.
2.
Bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.
3.
Het deel voor de onderhoudskosten jaar 2018 wat nog niet in de begroting is
gedekt ad.
4.
€ 898.087,- extra te onttrekken uit de reserve onderhoud gemeentelijke panden en
schoolcomplexen.
5.
Het onder besluit 3 genoemde besluit bij de eerstvolgende begrotingswijziging 2018
te verwerken.

2.2

Evaluatie klankbordgroep vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuis (Dijkman)
In de raadscommissie van 30 november 2017 heeft de wethouder toegezegd een
evaluatie naar de KBG te laten uitvoeren. De bijgaande rapportage betreft de uitvoering
van deze toezegging. Eerste doel is om te onderzoeken welke betekenis de instelling van
de klankbordgroep in het besluitvormingsproces heeft gehad. Tweede doel is om lessen
te trekken voor participatie in vergelijkbare toekomstige gevallen.
Besluit
1

1.
2.
2.3

In te stemmen met de geformuleerde conclusies, zoals die zijn opgeschreven in de
evaluatie van de klankbordgroep.
De evaluatie ter kennisname aan te bieden aan de Raad.

Naamgeving parkeerterrein Zijperstraat (Nagengast)
Achter Podium Victorie aan de Zijperstraat is een tijdelijk, tot nu toe naamloos,
parkeerterrein gerealiseerd. In het kader van de communicatie rond parkeren (o.a. op
kaartmateriaal en in verwijzingen) is een naam voor het terrein noodzakelijk. De
Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) heeft aangegeven dat er geen
straatnaamgeving nodig is maar dat u als college kunt besluiten tot een naam, in feite
vergelijkbaar met de naamgeving van een parkeergarage. Voorgesteld wordt het terrein
“Parkhof” te noemen; enerzijds een verwijzing naar de herkomst van Podium Victorie en
anderzijds bevat de naam een deel van het woord parkeren.
Besluit
Niet in te stemmen met het tijdelijke parkeerterrein achter de Victorie de naam Parkhof te
geven.

2.4

Motie inzake Van gas los en dan? (Nagengast)
In de raadsvergadering van 15-03-2018 van is een motie aangenomen met betrekking tot
Alkmaar Aardgasvrij 2050 en de warmtevisie. In bijgaande brief wordt deze motie
beantwoord.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.5

Motie inzake Verbetering dienstverlening (Van de Ven)
In de raadsvergadering van 14 september 2017 is een motie aangenomen met betrekking
tot de verbetering van de dienstverlening. Deze motie heeft betrekking op de afhandeling
van zienswijzen bij ruimtelijke plannen.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.6

Ontwerp 1e Partiële herziening Schelphoek Zuid (Van de Ven)
Voor de ontwikkeling van het zuidelijk deel van de Schelphoek is een bestemmingsplan
vastgesteld (Schelphoek Zuid) gebaseerd op de toen bekende plannen. Mede door
andere inzichten is een nieuw plan ontwikkeld voor de grondgebonden woningen aan het
Wolfpad (2 t/m 30; de even huisnummers). In het gerealiseerde plan is de
voorgevelrooilijn 2,0 meter naar achter verplaatst. Om bebouwing in het voorerfgebied te
voorkomen dient het bouwvlak verkleind te worden. De desbetreffende woningen zijn
momenteel al gebouwd en opgeleverd. De partiële herziening is slechts een correctie op
de uiteindelijke situatie.
Besluit
1.
In te stemmen met het ter inzage leggen van ontwerp 1e Partiële herziening
Schelphoek Zuid (NL.IMRO.0361.PH00104-0201), voor de duur van zes weken.
2.
Het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen conform
artikel 3.8 Wro.
3.
Het ontwerp bestemmingsplan ter kennisname toe te zenden aan de commissie
Ruimte.
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2.7

Regionale werkafspraken overige stedelijke voorzieningen (Van de Ven)
Regio Alkmaar heeft, in lijn met de Provinciale uitvoeringsregeling, regionale
werkafspraken voor overige stedelijke voorzieningen opgesteld. Het PORA is op 10
januari 2018 akkoord gegaan met de werkafspraken en heeft besloten deze ter
besluitvorming voor te leggen aan de colleges van B&W.
Besluit
1. In te stemmen met de regionale werkafspraken voor overige stedelijke voorzieningen.
2. Uitvoering te geven aan de regionale werkafspraken door bij nieuwe initiatieven die
onder ‘overige stedelijke voorzieningen’ vallen, de werkwijze te volgen die in de notitie
werkafspraken overige stedelijke voorzieningen beschreven is.
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