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Opening
De besluitenlijst van de collegevergadering van 4 december 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Flexibel cameratoezicht middels bodycams (Bruinooge)
Op 13 oktober 2016 is een pilot gestart met bodycams. De handhavers van de gemeente
kregen een bodycam op hun uniform, die zij in konden zetten ter handhaving van de
openbare orde (artikel 151c Gemeentewet). Inmiddels is deze pilot geëvalueerd en moet
een nieuw besluit genomen worden over het juridische inzetkader van de bodycams.
Geadviseerd wordt in te stemmen met nieuwe besluit waarbij bodycams ingezet worden
uit goed werkgeverschap en ter bescherming van de eigen veiligheid van de handhavers.
Besluit
In te stemmen met het beluit tot het instellen van flexibel cameratoezicht middels
bodycam.

2.2

Toekomst fysieke afsluiting binnenstad Alkmaar (Bruinooge)
Op 12 juni 2018 is de nota ‘Flexibele afsluiting binnenstad voor verkeer’ behandeld in het
college. Kern van deze nota was het voorstel om de beweegbare palen weer permanent
omhoog te zetten als fysieke maatregel om mogelijke (terroristische) aanslagen door
inrijdende voertuigen tegen te gaan. Het college heeft verzocht dit voorstel aan te passen
en de evaluatie van het camerasysteem erbij te betrekken. Deze evaluatie vormt de
afsluiting van de bestuursopdracht “Vervanging fysieke binnenstadafsluiting door
camera’s” uit juni 2015.
Besluit
1.
De evaluatie van het camerasysteem vast te stellen en daarmee de
bestuursopdracht ‘Vervanging fysieke binnenstad afsluitingen door camera’s’ af te
ronden.
2.
In te stemmen met scenario 3 ‘Camerasysteem blijft zoals het is, palen blijven in de
grond voor incidentele inzet bij evenementen’ met toevoeging van het gebruik van
een innovatieve manier om de toegang voor (on)bevoegden te verduidelijken om zo
het aantal overtredingen te verminderen, en dat scenario 3 alleen wordt toegepast
op basis van een integrale veiligheidsanalyse per evenement/situatie.
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2.3

BTW-vrijstelling sport (Dijkman)
Per 1 januari 2019 wordt de belastingwetgeving aangepast; behandeling in de eerste
kamer staat gepland voor 10-18 december. Een van de maatregelen is dat de BTWvrijstelling voor sport wordt verruimd. Het gevolg voor Alkmaar is dat de BTW-verrekening
voor sportactiviteiten vervalt. Bij de invoering van BTW op sporttarieven, een aantal jaren
geleden, is besloten de tarieven voor de gebruiker gelijk te houden. Voorgesteld wordt om
daarom ook nu, bij het vervallen van de BTW, de tarieven gelijk te houden.
Besluit
1. De sporttarieven voor accommodaties(binnen en buiten), ijsbaan en zwembad gelijk
te houden na het vervallen van de omzetbelasting per 1 januari 2019.
2. De nota ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

2.4

Leges met betrekking tot reisdocumenten, rijbewijzen en overige publiekszaken
(naturalisatie) (Dijkman)
In de legesverordening worden o.a. de tarieven voor reisdocumenten, rijbewijzen en
overige publiekzaken (naturalisatie) opgenomen. De gemeente mag de nieuwe wettelijke
tarieven 2019 voor reisdocumenten, rijbewijzen en overige publiekzaken (naturalisatie)
pas na publicatie in de Staatscourant en/of het Staatsblad opnemen in haar verordening.
Voor de rijbewijzen en overige publiekzaken (naturalisatie) zijn de wettelijke tarieven 2019
recent gepubliceerd en kunnen deze worden opgenomen in het raadsbesluit
legesverordening 2019.
Besluit
1.
De wettelijke tarieven 2019 voor de rijbewijzen en overige publiekzaken
(naturalisatie) aan te passen aan de gepubliceerde wettelijke tarieven 2019 uit de
Staatscourant.
2.
De raad een gewijzigd raadsvoorstel en -besluit aan te bieden met betrekking tot de
wettelijke tarieven reisdocumenten, rijbewijzen en overige publiekzaken
(naturalisatie).
3.
In het gewijzigde raadsvoorstel de raad te verzoeken het college de bevoegdheid te
geven, om na publicatie in het Staatsblad, de wettelijke tarieven 2019 voor
reisdocumenten toe te passen.

2.5

Motie inzake Maatwerk voor oudere werklozen (Verbruggen)
In de raadsvergadering van 5 november 2018 van is een motie aangenomen met
betrekking tot Maatwerk voor oudere werklozen.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.6

Effectrapportage 2017-2018 en RMC Jaarverslag 2017-2018 (Konijn-Vermaas)
Gemeente Alkmaar is contactgemeente voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
(RMC). Het Ministerie van OC&W vraagt aan de RMC functie om haar inspanningen te
verantwoorden door middel van een ‘Effectrapportage’ waarin cijfermatige gegevens zijn
opgenomen over voortijdig schoolverlaters, alsook een beschrijving van een aantal goede
voorbeelden uit onze regio. In het jaarverslag staan op een beter leesbare manier de
inspanningen en resultaten beschreven.
Besluit
1. Bijgaande effectrapportage vast te stellen en in te dienen bij het Ministerie van OC&W.
2. De effectrapportage tezamen met het jaarverslag RMC aan te bieden aan de
Raad/commissie sociaal
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