Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 januari 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
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Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 23 januari 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2018 (Bruinooge)
Exploitanten van inrichtingen, waarop de Wet milieubeheer van toepassing is,
dienen ondermeer te voldoen aan de geluidsvoorschriften die zijn verbonden aan
het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond van de Algemene plaatselijke
verordening (art. 4:2) kan het college jaarlijks festiviteiten aanwijzen gedurende
welke deze geluidvoorschriften niet nageleefd hoeven te worden als dat
redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Op grond van de APV kan een niet
voorziene festiviteit in later stadium alsnog worden aangewezen als een
collectieve festiviteit.
Besluit
Après Ski, Koningsnacht- en dag, Swinging Night, Zomerkermis (centrumgebied
Alkmaar), Blues Festival en Alkmaars Ontzet, alsmede carnaval Zuidschermer,
Paaspop in Schermerhorn en de kermissen in Schermerhorn, Zuidschermer en
De Rijp aan te wijzen als collectieve festiviteiten gedurende welke, op de
genoemde dagen, de geluidvoorschriften voor inrichtingen waarop het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is, niet gelden
voor zover naleving van deze voorschriften redelijkerwijs niet kan worden
gevergd.

2.2

Jongerenparticipatie (Bruinooge)
In de raadsvergadering van 5 oktober 2017 is een besluit genomen met
betrekking tot het vormgeven aan participatie van jongeren bij de lokale politiek
in Alkmaar en de oprichting van een jongerenplatform. Daarbij is aangegeven dat
het de bedoeling is dat het jongerenplatform in het eerste kwartaal van 2018 kan
starten met de werkzaamheden.
Besluit
Instemmen met bijgaande brief.
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2.3

Aanpassing controleverordening Alkmaar 2018 (Presidium)
De auditcommissie heeft in voorbereiding op de volgende raadsperiode het
takenpakket en de wijze van werken geëvalueerd. De taken van de
auditcommissie liggen op dit moment zeer beperkt vast in een verordening. De
uitvoering ligt vast in een reglement. De griffie adviseert de taken en uitvoering
vast te leggen in een verordening en dit te combineren met een aanpassing van
de controle verordening. In samenspraak met de auditcommissie is een nieuwe
controleverordening gemaakt. In 2018 zal de gemeente Alkmaar de
accountantscontrole opnieuw (Europees) aanbesteden. In de huidige
controleverordening is aangegeven dat het college in overleg met de
auditcommissie de aanbesteding van de accountantscontrole voorbereidt. In
deze bijgestelde controleverordening Alkmaar 2018 ligt dit initiatief en de selectie
van een nieuwe accountant, in overleg met het college, bij de auditcommissie.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

2.4

Raadsvragen PvdA inzake ontwikkeling locatie St Jozefschool De Rijp
(Dijkman)
Het lid van de Raad, P. Verbruggen, heeft ons op 15-01-2018 vragen gesteld
over ontwikkeling locatie St Jozefschool De Rijp.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.5

Indexatie Gemeenschappelijke regelingen 2019 (Dijkman)
Op 21 december 2017 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de
gemeenten Medemblik, Hollands Kroon, Schagen, Alkmaar en Heerhugowaard
(Hoorn en Den Helder waren afwezig). Onderwerp van het gesprek was het te
hanteren indexatiepercentage van de gemeentelijke bijdrage 2019 van de
gemeenschappelijke regelingen. De brief met het voorstel naar aanleiding van dit
bestuurlijk overleg is als bijlage bij dit B&W advies opgenomen. Namens de
gemeente Alkmaar was wethouder Dijkman bij voornoemd bestuurlijk overleg
aanwezig. Aan de colleges van Noord Holland Noord wordt gevraagd het
indexatiepercentage van 3,54% over te nemen als bestuurlijke kader voor de
gemeenschappelijke regelingen. De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 778.026.
Voorgesteld wordt om dit bedrag in de kadernota 2019 op te nemen.
Besluit
Voor de gemeentelijke bijdrage 2019 van de gemeenschappelijke regelingen het
indexatiepercentage vast te stellen op van 3,54%.

2.6

1e begrotingswijziging 2018 (Dijkman)
De raad heeft op 3 december 2015, bijlage nummer 2015-1870 besloten om in
het kader van de Bestuurlijke richtlijnen P&C producties en de Financiële
verordening het aantal begrotingswijziging per jaar te bepalen op 6 stuks. De 1e
begrotingswijziging 2018 staat voor de raad van 15 maart 2018 gepland. Op
grond hiervan worden alle besluiten tot en met 16 januari 2018 meegenomen. De
1e begrotingswijziging 2018 betreft een budgettair neutrale wijziging.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad.
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2.7

Raadsvragen BAS inzake Herkenbaarheid fietsenstalling Canadaplein
(Nagengast)
Het lid van de Raad, de heer Bijl, heeft ons op 10 januari 2018 vragen gesteld
over de herkenbaarheid van de fietsenstalling aan het Canadaplein.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.8

Raadsvragen D66 inzake de veiligheid van fietsers rond de Leeghwaterbrug
(Nagengast)
Het lid van de Raad, de heer Van Diepen, heeft ons op 16 januari 2018 vragen
gesteld over de veiligheid van fietsers rond de Leeghwaterbrug
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.9

Bestemmingsplan Driehuizerweg 2a Driehuizen (Van de Ven)
Op 10 oktober 2017 heeft u ingestemd met het ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan Driehuizerweg 2a Driehuizen. Het doel van het
bestemmingsplan is om het bedrijf uit te breiden met een nieuwe stal en een
schuur waar gras gedroogd wordt. De uitbreiding van het bedrijf met de nieuwe
stal en schuur past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Door middel van
een nieuw bestemmingsplan wordt het huidige bouwvlak vergroot. In
overeenstemming met artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 van de Awb heeft het
ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Het ontwerp
bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen (van donderdag
9 november 2017 tot en met woensdag 20 december 2017). Er zijn geen
zienswijzen ingediend. Het plan is ten opzichte van het ontwerp ambtelijk
aangepast, hierdoor zijn er inhoudelijk voor het plan geen gevolgen. De
wijzigingen zijn te vinden in de nota van wijzigingen.
Besluit
1.
In te stemmen met de nota van wijzigingen bestemmingsplan
Driehuizerweg 2a Driehuizen.
2.
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.
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