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Opening
De besluitenlijst van de collegevergadering van 11 december 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Aanwijzingsbesluit bedelverboden (Bruinooge)
Terugkerende signalen vanuit medewerkers in de wijk, handhavers en burgers over
opdringerig, hinderlijk en/of agressief bedelen in de gebieden van het Geert Groteplein, in
De Mare en Alkmaar centrum, zijn aanleiding voor het toepassen van de bevoegdheid
vanuit artikel 2:52 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna Apv) om het college
gebieden aan te laten wijzen voor een bedelverbod.
Besluit
Het aanwijzingsbesluit bedelverbod Geert Groteplein e.o., De Mare e.o. en Alkmaar
centrum e.o. vast te stellen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende
plattegronden met nummers 18-OOV-TS-01, 18-OOV-TS-02 en 18-OOV-TS-03.

2.2

Raadsvragen OPA inzake Onduidelijke situatie binnenstad veroorzaakt onterechte
boetes (Bruinooge)
Het lid van de Raad, de heer Van Lier, heeft ons op 12-11-2018 vragen gesteld over
Onduidelijke situatie binnenstad veroorzaakt onterechte boetes.

Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
2.3

Raadsvragen BAS inzake Stand van zaken binnenstad afsluiting door
kentekenherkenning (Bruinooge)
Het lid van de Raad, de heer Peters, heeft ons op 1-11-2018 vragen gesteld over Stand
van zaken binnenstad afsluiting door kentekenherkenning.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.t

1

2.4

Uitvoeringsregels evenementen (Bruinooge & Konijn-Vermaas)
De Uitvoeringsregels evenementen omvat het toetsingskader voor de
vergunningverlening rond evenementen en het kader voor de handhaving en toezicht bij
evenementen. Op 31 december 2018 komen de huidige Uitvoeringregels te vervallen. In
oktober 2018 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden in de klankbordgroep
evenementen binnenstad waarbij de klankbordgroep heeft verzocht om “de huidige
uitvoeringsregels te continueren tot 1 april 2019, zodat begin 2019 het advies over de
evaluatie van de klankbordgroep aan B&W kan worden voorgelegd.”
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover zijn
eigen bevoegdheid:
1.
kennis te nemen van het verzoek van de klankbordgroep evenementen.
2.
de klankbordgroep evenementen conform hun verzoek in de gelegenheid te stellen
om nader advies uit te brengen aan het college over de uitvoeringregels
evenementen.
3.
de Uitvoeringsregels evenementen vast te stellen.
4.
de Uitvoeringregels ter informatie aan de gemeenteraad te verzenden.

2.5

Raadsvragen OPA inzake Raadsvragen beweegtoestellen Heilooërdijk (Dijkman)
Het lid van de Raad, mevrouw Hooijschuur, heeft ons op 27-11-2018 vragen gesteld over
beweegtoestellen Heilooërdijk.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.6

2.7

Beëindiging marktverkenning Kaasexperience Waagplein (Dijkman)
Naar aanleiding van de bestuursopdracht Cheese Experience van februari 2018 is een
marktverkenning uitgevoerd, met als doel een haalbaar concept en een exploitant te
vinden voor een cheese experience in het door de gemeente aangehuurde pand
Waagplein 11-12. Geen van de concepten die uit de marktverkenning zijn gekomen past
binnen de opdracht om te komen tot een rendabele cheese experience. Voorstel is dan
ook het traject voor de cheese experience formeel te beëindigen en het pand zonder
verdere voorwaarden aan de markt aan te bieden
Besluit
1.
Het traject om een cheese experience te ontwikkelen in het pand aan het
Waagplein 11-12 te beëindigen.
2.
Het pand Waagplein 11-12 zo snel mogelijk aan de markt aan te bieden voor
commerciële verhuur.
Masterplan voetbal (Dijkman)
Aan de raad is de toezegging gedaan een masterplan voetbal op te stellen. In
samenspraak met de voetbalverenigingen zijn de belangrijkste ontwikkelingen,
knelpunten en wensen besproken en zijn mogelijkheden verkend om tot een doelmatigere
verdeling en gebruik van de voetbalvelden in Alkmaar te komen. Dit tegen de achtergrond
van de maatschappelijke rol van voetbalverenigingen in de dorpen en wijken en met het
streven van de gemeente middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.
Besluit
1.
In te stemmen met het Masterplan voetbal, Klaar voor de toekomst!
2.
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.
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2.8

Motie inzake Grote Kerk-Rokade (Dijkman)
In de raadsvergadering van 5-11-2018 is een motie aangenomen met betrekking tot Grote
Kerk-Rokade.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.9

Motie inzake motie calisthenics in Alkmaar-Noord (Dijkman)
In de raadsvergadering van 2018-11-05 van is een motie aangenomen met betrekking tot
de aanleg van een calisthenics-voorziening in Alkmaar-Noord.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.10

Motie inzake Digitale Munt Alkmaar - Vix (Dijkman)
In de raadsvergadering van 22-11-2018 van is een motie aangenomen met betrekking tot
de regionale digitale munt Alkmaar Vix.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.11

Sluiten convenant met centrumondernemers (Dijkman)
Met de ondernemersverenigingen uit het centrumgebied is op 11 mei 2015 een convenant
gesloten. Daarin zijn de gezamenlijk te ondernemen acties ter versterking van het
centrumgebied van Alkmaar verwoord op basis van doelen en ambities. Er is een
gezamenlijke werkgroep uitvoering Convenant Centrum Alkmaar (afgekort CCA)
opgericht voor de uitvoering van het convenant. Afgesproken is om bij de start van een
nieuwe collegeperiode het convenant te actualiseren. Over het bijgevoegd convenant dat
betrekking heeft op deze collegeperiode (2018-2022) is recent overeenstemming bereikt
met de ondernemersverenigingen.
Besluit
1.
In te stemmen met het Convenant Centrum Alkmaar.
Burgemeester:
2.
Wethouder P.F. Dijkman volmacht te verlenen om namens de gemeente Alkmaar
het convenant te ondertekenen.

2.12

Voornemen plaatsing schoorsteen Krom op de gemeentelijke monumentenlijst
(Braak)
De schoorsteen is onderdeel van een gebiedsontwikkeling Jaagpad Oost. Vier
erfgoedinstanties hebben verzocht om plaatsing van de schoorsteen op de gemeentelijke
monumentenlijst, om deze te behouden in het gebied. Tevens is door de gemeenteraad
een motie ingediend om plaatsing van de schoorsteen op de monumentenlijst. Hierop is
door u geantwoord dat plaatsing door B&W zal worden onderzocht. De ontwikkelaar heeft
een omgevingsvergunning aangevraagd voor een grootschalig nieuwbouwplan op deze
locatie. Gezien de looptijd hiervan is het van belang het besluitvormingstraject voor de
bescherming tot monument te starten.
Besluit
In te stemmen met het voornemen om schoorsteen Wasserij Krom aan het Jaagpad in
Alkmaar te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

2.13

Dorpsstraat 39 te Oterleek (Braak)
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De eigenaren van het perceel Dorpsstraat 39 te Oterleek hebben een principeverzoek
ingediend. Het betreft het realiseren van een dubbel woonhuis, een praktijkruimte en een
Bed & Breakfast. De eigenaren hebben ook een verzoek om tegemoetkoming in
planschade ingediend. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade heeft betrekking
op het wegbestemmen van de bedrijfsbestemming op het perceel en het verkleinen van
het bouwvlak door de voormalige gemeente Schermer. Het verzoek om tegemoetkoming
in planschade kan in natura worden vergoed, door medewerking te verlenen aan het
principeverzoek.
Besluit
1.
In te stemmen met het principeverzoek Dorpsstraat 39 te Oterleek.
2.
In te stemmen met het in natura in behandeling nemen van het ingediende verzoek
om tegemoetkoming in planschade.
3.
In te stemmen met het in behandeling nemen van het verzoek in tegemoetkoming
in planschade volgens de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming
in planschade gemeente Alkmaar 2016’, in het geval dat het principeverzoek niet
tot een vastgesteld plan leidt.
2.14

Omgevingsvergunning Lepelaarstraat (Braak)
Prima Steen B.V. heeft een aanvraag ingediend voor het oprichten van een
patiobungalow op het perceel A 962 en A 4573, gelegen tussen de Lepelaarstraat en
Ooievaarstraat. Het perceel is in het bestemmingsplan bestemd voor wonen maar wordt
momenteel gebruikt voor groen. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan omdat de
woning niet binnen een bouwvlak wordt gebouwd, en omdat het aantal woningen hiermee
meer gaat bedragen dan het bestaande aantal. Met toepassing van de uitgebreide
procedure kan er omgevingsvergunning worden verleend. De woning is passend in de
omgeving en er ligt een gedegen ruimtelijke onderbouwing aan het plan ten grondslag.
Op 1 maart 2018 is reeds positief gereageerd op het principeverzoek.
Besluit
1.
In te stemmen met het opstarten van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor
het verlenen van de omgevingsvergunning.
2.
De verdere besluitvorming te mandateren aan de unitmanager V&S.

2.15

Brief aan Art.1 over maatschappelijke discussie rondom Zwarte Piet (Verbruggen)
Dhr Hofmans, directeur van Art1 in onze regio, heeft in een brief aan burgemeester en
wethouder diversiteit aangegeven zich niet te kunnen vinden in de Alkmaarse aanpak
rondom Zwarte Piet. Gezien de inhoud en met name de toon van zijn brief is een formele
reactie van het college wenselijk.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.16

Raadsvragen GL inzake Armoedemonitor 2017 en inkomenseffectrapportage 2018
(Verbruggen)
Het lid van de Raad, mevrouw I. Bozelie, heeft ons bij brief van 29 november 2018 vragen
gesteld over onder meer de Armoedemonitor 2017.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.17

Raadsvragen PvdD inzake urgentieverklaring Bloemwijk (Verbruggen)
Het lid van de Raad, mevrouw Van Dam, heeft ons op 29-11-2018 vragen gesteld over
urgentieverklaring Bloemwijk.
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Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
2.18

Sperwerstraat grondexploitatie (Verbruggen)
In samenhang met het stedenbouwkundig plan is voor woningbouwlocatie Sperwerstraat
ook een grondexploitatie opgesteld. Het is een kleine grondexploitatie die net sluitend is.
In verband met het gemeentelijk financieel belang wordt voorgesteld om geheimhouding
op te leggen op de grondexploitatie en de risicoanalyse. Het voorgestelde besluit is op
voorwaarde dat het college ook instemt met het andere raadsvoorstel over de
Sperwerstraat.
Besluit
1.
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.
2.
Het college, gelet op artikel 25, 2de lid van de Gemeentewet, besluit, onder
verwijzing naar artikel 10, 2de lid onder b van de Wet openbaarheid bestuur,
geheimhouding op te leggen op de grondexploitatie Sperwerstraat en de
risicoanalyse tot en met de afronding van de realisatie van deze
woningbouwontwikkeling.

2.19

Ontwikkeling nieuwe beleidskaders en integrale opgaven Sociaal (Verbruggen,
Konijn-Vermaas & Van Zon)
De beleidskaders Jeugdhulp en Wmo lopen eind 2018 af. Het sociaal domein omvat meer
dan alleen de Jeugdhulp en Wmo. Er is ook een beleidskader Participatiewet in
voorbereiding en is er een link met Jeugdhulp en Onderwijs (voortijdig schoolverlaten,
leerplicht en RMC). Tussen deze domeinen worden –daar waar gewenst-verbindingen
gelegd. Het memo informeert de raad over het plan van aanpak.
Besluit
1.
In te stemmen met bijgaand memo.
2.
De nota ter informatie aan te bieden aan de commissie Sociaal.

2.20

Addendum op regionale samenwerkingsovereenkomst voorkomen voortijdig
schoolverlaten (Konijn-Vermaas)
Met ingang van 1 januari 2019 treedt nieuwe wetgeving met betrekking tot de Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC functie) in werking. De wet zorgt voor een wettelijke
grond om vsv-maatregelen te nemen voor de gehele vsv-doelgroep, dus niet alleen het
voorkomen van nieuwe voortijdig schoolverlaters, maar ook het oppakken van jongeren
die al eerder het onderwijs als voortijdig schoolverlater hadden verlaten (oud vsv-ers) van
12 tot 23 jaar en het monitoren van jongeren in een kwetsbare positie. Het reeds
bestaande regionale samenwerkingsconvenant VSV wordt daarom uitgebreid met een
addendum op deze wijzigingen.
Besluit
1.
Het addendum op de samenwerkingsovereenkomst voortijdig schoolverlaten regio
Noord-Kennemerland aan te gaan
Burgemeester:
2.
Volmacht te verlenen aan wethouder Elly Konijn-Vermaas om het addendum
namens de gemeente Alkmaar te ondertekenen

2.21

Kwaliteit buitenruimte nieuwbouw basisschool De Wegwijzer (Konijn-Vermaas)
Aan de Percivalstraat staat het pand van het voormalig kinderdagverblijf het Rondeel. Dit
pand heeft zijn functie verloren en voorgesteld is om op dit terrein nieuwbouw voor
basisschool De Wegwijzer (thans nog gevestigd aan de Stalpaertstraat) te realiseren.
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Conform de gemeentelijke parkeernormennota dient de school op eigen terrein in de
benodigde parkeerbehoefte te voorzien. Echter dit gaat ten koste van de speelruimte bij
de school en groenaankleding, beide zeer wenselijk uit een oogpunt van goed
onderwijsbeleid en voor de ontwikkeling van de school. Het gemeentelijkgroenbeleidsplan
2017-2027 zet juist in op vergroening van schoolterreinen. Voorgesteld wordt de reeds
aanwezige parkeerplaatsen voor het Rondeel her te bestemmen voor De Wegwijzer.
Besluit
1.
De vergroening van het speelterrein bij de nieuwbouw van De Wegwijzer prioriteit
te geven boven het uitgangspunt van parkeren op eigen terrein.
2.
Tot hergebruik van de voor het Rondeel aanwezige parkeerplekken ten behoeve
van De Wegwijzer.

2.22

Lidmaatschap van de coöperatieve vereniging Servicehuis Parkeer- en
verblijfsrechten (SHPV) (Konijn-Vermaas)
Op 25 september 2018 heeft het college besloten het voornemen te hebben lid te worden
van de coöperatieve vereniging Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten (SHPV). We
hebben dit voornemen in de vorm van een ontwerp besluit voorgelegd aan de
gemeenteraad om deze in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen ter kennis
van het college te brengen als bedoeld in artikel 160 lid 2 van de gemeentewet. Op 22
november 2018 heeft de gemeenteraad dit onderwerp behandeld en besloten geen
wensen en bedenkingen betreffende het voorstel te hebben.
Daarmee kan nu het voornemen worden omgezet in een definitief besluit.
Besluit
1.
Lid te worden van de coöperatieve vereniging Servicehuis Parkeer- en
verblijfsrechten (SHPV)
2.
De vertegenwoordiging in de Algemene Ledenvergadering van deze coöperatie te
mandateren aan de unitmanager BackOffice Ruimte.

2.23

Raadsvragen GL, SPA en PvdD inzake beantwoording motie lasershow in plaats
van vuurwerkshow (Konijn-Vermaas)
De leden van de Raad, mevr. J. Visser, dhr. A Epskamp en Dhr. B. de Leeuw, hebben
ons bij brief van 29 november 2018 vragen gesteld over de beantwoording motie
lasershow in plaats van vuurwerkshow.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.24

Motie Alkmaar verbetert de buurt (Van Zon)
In de raadsvergadering van 05-11-2018 van is een motie aangenomen met betrekking tot
Alkmaar verbetert de buurt.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.25

Motie inzake Alkmaarse kinderen veilig naar school (Van Zon)
In de raadsvergadering van 5 november 2018 is een motie aangenomen met betrekking
tot Alkmaarse kinderen veilig naar school.
Besluit
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In te stemmen met bijgaande beantwoording.
2.26

Motie inzake papieren afvalkalender (Van Zon)
In de raadsvergadering van 22-11-2018 van is een motie aangenomen met betrekking tot
de papieren afvalkalender.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.27

Motie inzake Vergoeding dierenartskosten (Van Zon)
In de raadsvergadering van 5 november 2018 is de motie Vergoeding dierenartskosten
aangenomen. In deze motie wordt verzocht om een regeling te treffen zodat dierenartsen
hun kosten voor toegediende middelen en handelingen bij wilde dieren en zwerfdieren
kunnen declareren bij de gemeente.
Besluit
In te stemmen met de bijgaande beantwoording.

2.28

Opdracht aan Stadswerk072 DVO 2019 exploitatie (Van Zon)
Aan Stadswerk072 wordt in het kader van de Dienstverleningsovereenkomst jaarlijks
opdracht verstrekt voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling
en -verwerking. Stadswerk072 heeft voor 2019 een offerte ingediend voor € 29.893.913.
Besluit
1.
Opdracht te verstrekken aan Stadswerk072 om de dienstverleningsovereenkomst
2019, onderdeel structurele exploitatie, uit te voeren voor een bedrag van €
29.893.913.
2.
Bijgaande opdrachtbrief te verzenden aan Stadswerk072.
Burgemeester:
3.
Volmacht te verlenen aan wethouder M.J.L. van Zon om de
dienstverleningsovereenkomst 2019 namens de gemeente Alkmaar te
ondertekenen.

2.29

Opzeggen overeenkomst HVC inzamelen huishoudelijk afval in Schermer (Van Zon)
In 2010 sloot gemeente Schermer een overeenkomst met HVC. De overeenkomst betrof
de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Voorgesteld wordt de overeenkomst
per 1-1-2020 op te zeggen en deze taak per 1-1-2020 door Stadswerk072 te laten
uitvoeren.
Besluit
1. De Dienstverleningsovereenkomst ten aanzien van Afvalbeheer tussen de
voormalige gemeente Schermer en NV HVC, gedateerd 31 mei 2010 per 1-1-2019
op te zeggen.
2. Bijgaande brief voor 1-1-2019 aangetekend met handtekening retour te verzenden
aan NV HVC.
3. Opdracht te geven aan de Regievoerder Stadswerk072 om de afvalinzameling en verwerking in de voormalige gemeente Schermer onder te brengen in de
dienstverleningsovereenkomst 2020 met Stadswerk072.

2.30

Verandering eigen bijdrage Wmo (Van Zon)
In het regeerakkoord is afgesproken dat voor Wmo-voorzieningen een maximale
periodebijdrage van € 17,50 per 4 weken zal worden ingevoerd, het zogenaamde
abonnementstarief. Na negatief advies van de VNG en de Raad van State heeft de
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Ministerraad recent ingestemd met de AMvB ‘Besluit verlaging eigen bijdrage Wmo’
(officiële publicatie d.d. 4 december 2018). Deze AMvB regelt het abonnementstarief in
2019 tijdelijk voor de maatwerkvoorzieningen, in aanloop naar de wetswijziging Wmo per
1 januari 2020.
Besluit
1.
Kennis te nemen van de verandering eigen bijdrage Wmo per 1 januari 2019.
2.
De commissie sociaal middels bijgaande memo te informeren.

8

9

