Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 09-10-2018
Aanwezig

P.F. Dijkman, voorzitter
C. Braak
P.G.M. Verbruggen
E.C. Konijn-Vermaas
M.J.L. van Zon
W van Twuijver, secretaris
S Barnhoorn, ambtelijk secretaris

Afwezig

P.M. Bruinooge

1

Opening
De besluitenlijst van de collegevergadering van 2 oktober 2018 wordt vastgesteld.
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Bespreekstukken openbaar

2.1

Evaluatie Koningsdag 2018 Binnenstad en SLAM! (Bruinooge)
De activiteiten rond de avond voor, de nacht van en op de dag van de viering van
Koningsdag 2018 zijn goed bezocht, hebben tot een feestelijke stemming geleid en zijn
in zijn algemeenheid op ordentelijke wijze verlopen. De vastgestelde kaders en
afspraken rond de activiteiten en evenementen hebben een effectieve uitwerking gehad,
zonder de activiteiten, evenementen en feestvreugde te beperken.
Besluit
1.
In te stemmen met de evaluaties “Konings- avond- nacht- dag 2018 Binnenstad”
en “SLAM! – 27 april – Koningsdag 2018’.
2.
De maatregelen en afspraken zoals van toepassing tijdens Koningsdag 2018 te
continueren voor de activiteiten en evenementen rond Koningsdag 2019.
3.
De evaluatiepunten van 2018 in de voorbereiding en uitvoering van festiviteiten
rond Koningsdag in 2019 te verwerken.
4.
In oktober 2018 met de voorbereidingen van festiviteiten rond Koningsdag 2019
te starten, zodat tijdig volledige vergunningen kunnen worden aangevraagd,
verleend en bekendgemaakt.
5.
De evaluaties ter informatie aan te bieden aan de raadscommissie Bestuur en
Middelen.

2.2

2de Bestuursrapportage 2018 (Dijkman)
De 2de Bestuursrapportage 2018 is een vervolg op de 1ste Bestuursrapportage en
gebaseerd op de eerste acht maanden van 2018. Deze rapportage geeft een overzicht
van substantiële afwijkingen t.o.v. de begroting 2018, zowel beleidsmatig als financieel.
Over de risicovolle projecten wordt kort gerapporteerd, het betreft dezelfde projecten als
in de 1ste Bestuursrapportage van dit jaar.
Besluit
1.
De 2de Bestuursrapportage 2018, peildatum 1 september 2018 vast te stellen.
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2.

2.3

De 2de Bestuursrapportage 2018, peildatum 1 september 2018 aan te bieden aan
de Raad.

3de begrotingswijziging 2018 (Dijkman)
De raad heeft op 3 december 2015, bijlage nr. 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. Het instrument begrotingswijziging
dient om de budgetten van de programma’s en producten in formele zin te wijzigen. Dit
leidt tot een actuele financiële stand van zaken, zodat betere sturing op budgetten
mogelijk wordt. Om de bedragen ook rechtmatig uit te kunnen geven, zullen deze in de
begroting 2018 verwerkt moeten worden. De 3de begrotingswijziging 2018 leidt tot
positieve bijstelling van de begroting 2018 met € 1.025.000.
Besluit
1.
De begrotingswijziging vast te stellen.
2.
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

2.4

Programma Begroting 2019-2022 (Dijkman)
De begroting 2019-2022 is opgesteld met als basis de vastgestelde kaderbrief 2019, de
rekenkundige uitgangspunten, het coalitieakkoord en actuele maatschappelijke
vraagstukken.
De programmabegroting heeft een andere opzet gekregen. De opzet bestaat uit 6
programma’s die verder zijn uitgewerkt in thema’s. Aan de hand van maatschappelijke
effecten en doelstellingen zijn resultaten en acties benoemd voor 2019. Met de
resultaten en acties wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord en actuele
maatschappelijke vraagstukken.
Besluit
In te stemmen het aanbieden van de programma begroting 2019-2022 aan de raad.

2.5

Vaststellen wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling (Dijkman)
Vaststellen wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling.
Besluit
1.
Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in
de circulaire van 24 juli 2018 (TAZ/U201800473) per 1 oktober 2018 op te nemen
in de CAR-LAR overeenkomstig bijlage 1 en 2 bij dit voorstel.
2.
Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in
de circulaire van 26 juli 2018 (TAZ/U201800624) per 1 januari 2018 op te nemen
in de CAR-LAR overeenkomstig bijlage 3 en 4 bij dit voorstel.

2.6

Motie inzake Munnikenweg gemeentelijk monument (Braak)
In de raadsvergadering van 29-09-2018 is een motie aangenomen met betrekking tot
het maken van de Munnikenweg tot gemeentelijk monument. In bijgaande brief wordt
deze motie beantwoord.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.7

Plaatsing Raadhuisstraat 2 Graft op de gemeentelijke monumentenlijst (Braak)
Raadhuisstraat 2 in Graft wordt voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst. Het pand is door de eigenaar aangemeld voor deze bescherming. De
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Welstands- en monumentencommissie heeft positief geadviseerd op de voordracht. Om
de procedure af te ronden is een besluit van B&W noodzakelijk. De plaatsing heeft geen
financiële consequenties.
Besluit
Raadhuisstraat 2 te Graft, kadastraal bekend als F 635, te plaatsen op de lijst van
gemeentelijke monumenten.
2.8

Integratie en participatie vergunninghouders (Verbruggen)
In mei 2017 is in de regio Alkmaar het integratie- en participatieprogramma voor
vergunninghouders gestart. Dit programma bestaat uit 2 delen, een basis- en een
vervolgprogramma.
Het basisprogramma duurt een half jaar en start in het AZC voor vergunninghouders die
aan de gemeenten in de regio gekoppeld zijn. Daarna wordt, voor vergunninghouders
uit de HAL gemeenten, onder regie van de klantmanager van Haltewerk een
vervolgtraject ingezet. Aan het basisprogramma hebben vergunninghouders
deelgenomen die vanaf 1 mei 2017 zijn ingestroomd in Alkmaar. Aan het
vervolgprogramma doen ook vergunninghouders mee die vóór 1 mei 2017 zijn
ingestroomd in Alkmaar.
Besluit
Het memo en de infographic ter informatie aan te bieden aan de Raad.

2.9

Onderzoek looproute De rode Loper (Verbruggen)
In de Raadsvergadering van 12 november 2015 is de motie “Warm welkom in Alkmaar!”
aangenomen. Met de motie verzoekt uw Raad het college om te onderzoeken of er een
of meerdere looproutes aangelegd kunnen worden vanaf station Alkmaar CS naar onze
binnenstad.
Besluit
Bijgaande memo ter informatie aan te bieden aan de commissie Ruimte.

2.10

Raadsvragen LA inzake Handhaven oevergebruik woonboten aan het Zeglis
(Verbruggen)
Het lid van de Raad, mevrouw Bolte, heeft ons op 08.08.2018 vragen gesteld over
handhaving oevergebruik woonboten Zeglis.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.11

Jaarverslag leerplicht en kwalificatieplicht 2017-2018 (Konijn-Vermaas)
De leerplichtwet schrijft voor dat gemeenten jaarlijks aan de gemeenteraad verslag
uitbrengen over het in het laatst afgesloten schooljaar in de gemeente gevoerde
leerplichtbeleid. Het betreft hier het jaarverslag van het schooljaar 2017-2018. Het
jaarverslag gaat in op de werkzaamheden van de afdeling leerplicht zoals gegevens
over verzuim en relevante ontwikkelingen.
Besluit
1.
Het jaarverslag leerplicht en kwalificatieplicht 2017-2018 vast te stellen
2.
Het jaarverslag Leerplicht en kwalificatieplicht 2017-2018 ter kennisname aan te
bieden aan de commissie Sociaal
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2.12

Uur-prijs peuteropvang en toelage Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
(Konijn-Vermaas)
Voorstel voor de vaststelling van de maximale uur-prijs peuteropvang 2019 en de
hoogte van de VVE-toelage, zoals vastgelegd in het Beleidskader Peuteropvang
Alkmaar en de Nadere regels Peuteropvang. Dekking hiervoor is mogelijk binnen
bestaand budget.
Besluit
De volgende tarieven vast te stellen voor 2019:
a.
Maximale uur-prijs peuteropvang € 8,46.
b.
VVE toelage per doelgroep-peuter per jaar € 200,00.
c.
VVE toelage per peutergroep per jaar € 2.800,00.

2.13

Vaststellen verordening Parkeerbelastingen 2019 (Konijn-Vermaas)
In de rekenkundige uitgangspunten begroting 2019 is de indexering van de
gemeentelijke tarieven gesteld op 2.3%. Deze verhoging is verwerkt in de
tarieventabellen in de verordening Parkeerbelastingen 2019 en het besluit
Parkeergarages 2019. Als gevolg van deze wijzigingen moeten de verordening
Parkeerbelastingen 2019 (bevoegdheid van de gemeenteraad), en het besluit
Parkeergarages 2019 (bevoegdheid college) vastgesteld worden.
Besluit
1.
De verordening Parkeerbelastingen 2019 ter besluitvorming voor te leggen aan
de gemeenteraad.
2.
Het besluit Parkeergarages 2019 als bijlage bij de stukken voor de gemeenteraad
te voegen.
3.
Het voornemen uit te spreken na vaststelling van de verordening
Parkeerbelastingen 2019 het besluit Parkeergarages 2019 vast te stellen.

2.14

Consultatiebureau voor ouderen (Van Zon)
In de commissie Sociaal van 5 juli 2018 heeft SPA in relatie tot de zorg voor ouderen
het college herinnert aan de motie over het consultatiebureau voor ouderen. Het college
zegde daarop toe met een memo te komen aangaande de ouderenmotie. Bijgaand treft
u het memo aan.
Besluit
In te stemmen om bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de
raadscommissie Sociaal.
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