Concept besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 12-11-2018
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1

Opening
De besluitenlijst van de collegevergadering van 30 oktober 2018 wordt vastgesteld.

2

Besluiten openbaar

2.1

Raadsvragen SPA inzake Gasopslag Bergermeer (Bruinooge)
Het lid van de Raad, de heer A. Epskamp (SPA), heeft ons op 25-10-2018 vragen gesteld
over Gasopslag Bergermeer.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.2

4de Begrotigingswijziging (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 4de begrotingswijziging 2018 leidt tot
positieve bijstelling van de begroting 2018 met € 579.000 voordeel.
Besluit
1.
De begrotingswijziging vast te stellen.
2.
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

2.3

Omgevingsvergunning voor 3 woningen op de locatie Schermerdijk 1, Alkmaar
(Braak)
Sinds 2010 zijn er plannen voor herontwikkeling van de locatie Schermerdijk 1 te
Alkmaar. Na beëindiging van de agrarische activiteiten werd het perceel eigendom van
een projectontwikkelaar die er vier woningen wilde realiseren. Omdat de
projectontwikkelaar failliet is gegaan op het moment dat de vergunningprocedure kon
worden gestart, is dat plan nooit gerealiseerd.
Besluit

1

1.

2.

2.4

In te stemmen met het toepassen van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (als
bedoeld in de Wabo en de Wgh) voor het verlenen van de omgevingsvergunning
voor het realiseren van drie woningen aan de Schermerdijk 1 te Alkmaar en voor
het vaststellen van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder
voor deze woningen.
De unitmanager Vergunning- en Subsidieverlening te mandateren de onder 1.
genoemde besluiten namens het college van burgemeester en wethouders te
ondertekenen.

Motie inzake asbestvrij Alkmaar (Braak)
In de raadsvergadering van 28-06-2018 van is een motie aangenomen met betrekking tot
een Asbestvrij Alkmaar.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.5

Motie inzake Motie Positieve reactie van gemeente Alkmaar op vandalisme Park De
Oude Kwekerij (Braak)
In de raadsvergadering van 27-9-2018 van is een motie aangenomen met betrekking tot
een positieve reactie van de gemeente Alkmaar op het vandalisme in Park De Oude
Kwekerij.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.6

Eindafrekening transitiebudget bedrijfsplan WNK 2014 -2018 (Verbruggen)
In 2014 zijn afspraken gemaakt over de transitiebudget WNK, verdeeld over de
jaarschijven 2014 t/m 2018. De werkelijk betaalde bedragen in de jaarschijven wijken af
van de vooraf geraamde bedragen. Dat wat teveel is betaald in 2014 en 2015 is door
WNK teruggestort naar de gemeenten. In de jaarrekening 2017 zijn deze uitgestelde
kosten alsnog opgenomen.
Besluit
Het college neemt kennis van de hogere lasten WNK ad. €507.000.

2.7

Raadsvragen GL inzake verzoek COA verlenging bestuursovereenkomst
Robonsbosweg (Verbruggen)
Het lid van de Raad, de heer B. de Leeuw, heeft ons op 31 oktober 2018 vragen gesteld
over het verzoek van het COA aan het college om medewerking te verlenen voor
verlenging van de bestuursovereenkomst Robonsbosweg.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.8

Raadsvragen CDA inzake onwetendheid subsidies voor senioren (Verbruggen)
Het lid van de Raad, mevrouw Zeijlemaker, heeft ons op 29 oktober 2018 vragen gesteld
over
onwetendheid subsidies voor senioren. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 42 van
het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad zijn de gestelde vragen
beantwoord.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
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2.9

Benoeming lid Raad van Toezicht SOVON (Konijn-Vermaas)
Sinds 1 januari 2011 wordt de SOVON (Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-HollandNoord) bestuurd door een college van bestuur waarop toezicht wordt uitgeoefend door
een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de
gemeenteraad van Alkmaar. Het voorstel handelt over de benoeming van heer drs. R.K.
van Rijn tot lid van de Raad van Toezicht van het SOVON voor de periode 1 januari 2019
tot en met 31 december 2023.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

2.10

Concept brief aan de Minister van Onderwijs over aanpassing WEB (KonijnVermaas)
De minister van Onderwijs heeft aangegeven in het eerste kwartaal te komen met een
wetswijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Op een bijeenkomst van
alle contactgemeenten is er een peiling geweest over de knelpunten die de meeste
gemeenten ervaren met de huidige WEB. De knelpunten zijn gebundeld in een brief aan
de minister.
Besluit
De brief aan de minister van Onderwijs over het aanpassen van de WEB ook namens de
gemeente Alkmaar te versturen.

2.11

Afschaffen papieren afvalkalender (Van Zon)
Nu de afvalkalender digitaal beschikbaar is, wordt voorgesteld de papieren afvalkalender
af te schaffen. In het kader van de actieve informatieplicht wordt de raad met bijgaand
memo geïnformeerd.
Besluit
1.
De papieren afvalkalender af te schaffen.
2.
De raad met bijgaand memo te informeren.
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