Concept besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 25-09-2018
Aanwezig

P.M. Bruinooge, voorzitter
P.F. Dijkman
C. Braak
E.C. Konijn-Vermaas
M.J.L. van Zon
W. Pelk, loco secretaris
S Barnhoorn, ambtelijk secretaris

Afwezig

P.G.M. Verbruggen
W van Twuijver

1

Opening
De besluitenlijst van de collegevergadering van 18-09-2018 wordt vastgesteld.

2

Besluiten openbaar

2.1

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 politie-eenheid NoordHolland (IMV) (Bruinooge)
Tenminste eens per vier jaar stellen de burgemeesters en hoofdofficier van justitie het
beleidsplan voor de eenheid vast. Voorafgaand aan het vaststellen van het
beleidsplan, hoort de burgemeester de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. In
dit ontwerpbeleidsplan zijn vier prioriteiten opgenomen. Doel van het beleidsplan is
een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de inwoners van de gemeenten in de
eenheid Noord-Holland.
Besluit
1.
Het ontwerp Integraal meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 voor
kennisgeving aannemen.
2.
Het ontwerp Integraal meerjarenbeleidsplan Veiligheid voorleggen aan de
commissie Bestuur en Middelen om opiniërend te bespreken zodat de
burgemeester de zienswijzen van de raad kan meenemen.

2.2

Convenant camerabewaking bedrijventerrein De Volger (Bruinooge)
Op 10 oktober 2016 heeft de gemeente Alkmaar een convenant gesloten met Stichting
Parkmanagement De Volger om afspraken vast te leggen tussen beide partijen met
het doel om de veiligheid op bedrijventerrein De Volger te vergroten door in de
openbare ruimte camerabewaking in te zetten onder verantwoordelijkheid van de
stichting. Onlangs heeft overleg plaatsgevonden tussen de stichting en de gemeente
en werd duidelijk dat aanpassing van het convenant noodzakelijk is. Meerdere
artikelen zijn verouderd en dienen geactualiseerd te worden. Het betreft een wijziging
van artikelen over wetgeving, (kwaliteits)eisen van het camerasysteem en het
cameraplan. Het nieuwe convenant vervangt het op 10 oktober 2016 afgesloten
convenant.
Besluit

1

Bijgaand convenant aan te gaan tussen Stichting Parkmanagement De Volger en de
gemeente Alkmaar.
2.3

Benoeming Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (Dijkman)
Sinds september 2018 zijn mevrouw T. Çadirci en de heer C. Mulder tijdelijk
werkzaam bij de unit Publieke Dienstverlening, Burgerzaken. Zij dienen
werkzaamheden te kunnen verrichten in de functie van ambtenaar van de burgerlijke
stand. Er wordt daarom voorgesteld om hen te benoemen voor de duur van het
dienstverband bij de gemeente Alkmaar te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke
stand.
Besluit
Te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van het
dienstverband met de gemeente Alkmaar:
- Mevrouw T. Çadirci
- De heer C. Mulder

2.4

Raadsvragen VVD inzake ‘Geen belasting op zonnepanelen in Alkmaar (Dijkman)
Het lid van de Raad, mevrouw T. Vermeulen, heeft ons op 6-9-2018 vragen gesteld
over ‘Geen belasting op zonnepanelen in Alkmaar’.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.5

Transformatie van twee leegstaande kantoorgebouwen in de James Wattstraat 7
en Voltatstraat 1 te Alkmaar (Braak)
Transformatie van twee leegstaande kantoorgebouwen naar tijdelijke kamergewijze
(niet-zelfstandige) verhuur gelegen aan de James Wattstraat 7 en Voltatstraat 1 te
Alkmaar. Respectievelijk 54 kamers en 43 kamers. Het betreft een aanvraag tot
tijdelijke functiewijziging (3 jaar met eventueel verlenging) van kantoor naar
woningbouw (kamerverhuur) vanuit de organisatie ‘Flexwonen B.V.’. Op 31 mei 2018
is er een inloop georganiseerd om de buurt te informeren, hier zijn verder geen
bezwaren uit voort gekomen. Het naburige kantoorpand voorzag geen problemen.
Besluit
Tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor functiewijziging van kantoor naar
wonen.

2.6

Vaststellen Wijzigingsplan Noordervaart 11 Schermerhorn (Braak)
Het Wijzigingsplan Noordervaart 11 Schermerhorn voorziet in het omzetten van een
stopboerderij naar een burgerwoning aangezien de agrarische activiteiten beëindigd
zijn. De achterliggende schuren zullen worden gebruikt voor hobbymatig gebruik en
stille opslag van historische landbouwvoertuigen van de Stichting tot Behoud van
Oude Landbouwwerktuigen.
Besluit
1.
Het wijzigingsplan “Noordervaart 11 Schermerhorn” bestaande uit de
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand:
NL.IMRO.0361.WP00111-0305 met de bijbehorende bestanden, vast te stellen,
waarbij voor de locatiebepaling gebruik is gemaakt van de ondergrond:
o_NL.IMRO.0361.WP00111-0305.dxf.
2.
Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage te
leggen conform artikel 3.8 Wro.
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3.

2.7

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken ter informatie toe te zenden aan de
commissie Ruimte en de raad.

Aanpassingscoëfficiënt canonverhoging 2019 (Verbruggen)
Op grond van het bepaalde in artikel 21, lid 3 van de “algemene bepalingen voor
uitgifte in voortdurende erfpacht 1978” dienen burgemeester en wethouders de
aanpassingscoëfficiënt voor de 5-jaarlijkse canonherzieningen in het jaar 2019, aan de
hand van door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde cijferreeksen,
vast te stellen.
Besluit
De aanpassingscoëfficiënt voor de 5-jaarlijkse canonherzieningen, die in het jaar 2019
plaatsvinden bij erfpachtcontracten die onder de algemene bepalingen voor uitgifte in
voortdurende erfpacht 1978 vallen, vast te stellen op 1,05.

2.8

Lidmaatschap van de coöperatieve vereniging Servicehuis Parkeer- en
verblijfsrechten (SHPV) (Konijn-Vermaas)
Alkmaar is sinds april 2012 aangesloten bij het Servicehuis Parkeer- en
Verblijfsrechten (SHPV) en maakt sindsdien gebruik van de diensten van het SHPV.
SHPV is een landelijk opererende coöperatie voor gemeenten, die met het Nationaal
Parkeerregister (NPR), waarin de verstrekte parkeerrechten worden vastgelegd, de
infrastructuur voor digitalisering van het parkeerbeleid biedt.
Besluit
1.
Voor te nemen lid te worden van de coöperatieve vereniging Servicehuis
Parkeer- en verblijfsrechten (SHPV) en stelt voorliggend besluit als
ontwerpbesluit vast.
2.
Dit ontwerpbesluit aan de gemeenteraad voor te leggen en de raad 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.

2.9

Overlast en Nachtopvang (Van Zon)
Er is in de afgelopen periode een toename van overlast geconstateerd in wijk De Hoef
(West) van dak- en thuislozen en personen met verward gedrag. Daartegen is een
aantal acties en maatregelen ingezet. Het college bekrachtigt deze acties en
maatregelen door middel van onderstaande besluiten. Doel is om de overlast te
verminderen en de leefbaarheid in de buurt te verbeteren door enerzijds het bieden
van zorg en ondersteuning aan dak- en thuislozen en/of personen met verward gedrag
door middel van maatwerk in de vorm van een persoonsgerichte aanpak en anderzijds
handhaving en beheer.
Besluit
1.
In te stemmen met voortzetting van de handhavingsmaatregelen te weten:
a. Extra surveillance door politie en stadstoezicht.
b. Extra schoonmaken van de omgeving Jan de Heemstraat.
c. Toepassen van gebiedsverboden uitgevaardigd door de burgemeester.
2.
In te stemmen met 2 beheersmaatregelen:
a. Verruimde openingstijden nachtopvang dnoDoen vanaf 19.00 uur i.p.v. 21.00
uur.
b. Begeleiden van cliënten nachtopvang door dnoDoen rechtstreeks naar Inloop
Brijder indien zij daar ook cliënt zijn.
3.
In te stemmen met voortzetting van de persoonsgerichte aanpak:
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4.
5.

6.
7.

2.10

a. Blijven bieden van toegespitste zorg en ondersteuning aan dak- en thuisloze
personen of personen met verward gedrag die al dan niet cliënt van dnoDoen
zijn.
Dit pakket van maatregelen onder 1 t/m 3 te bespreken met de Beheergroep De
Hoef.
In te stemmen met de voorstellen voor verbetering van de faciliteiten van de
a. Nachtopvang:
b. Aanpassen reglement voor toelating.
c. Aanpassen huidige gebouw.
Onderzoeken of tijdelijke woonruimte t.b.v. doorstroom gevonden kan worden.
Ten aanzien van de Nachtopvang een onderzoek in te stellen op basis van een
bestuursopdracht.
Met betrekking tot de financiering:
a. De kosten voor de uitvoering van de besluiten onder 2a, 2b en 5b te dekken
uit de doeluitkering Maatschappelijke Opvang en hierover te rapporteren in de
BURAP 2019.
b. De kosten voor de uitvoering van de besluiten onder 1 a t/m d uit budget van
OOV en wijkgericht samenwerken te betalen voor zover dit niet- regulier werk
betreft.
c. De kosten voor de uitvoering van besluit 3a te dekken uit budget Team
Complexe Casuïstiek.
d. Bij de presentatie van de resultaten van de onderzoeken genoemd in de
besluiten 5c en 6 een voorstel te doen voor financiële dekking.

Motie inzake Motie onderzoek naar (buurtbus) voor de Hoef (Van Zon)
In de raadsvergadering van 28 juni 2018 van is een motie aangenomen met betrekking
tot onderzoek naar (buurtbus) de Hoef.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.11

Behoud bushalte de Laat (Van Zon)
Voor de invoering van de nieuwe dienstregeling van Connexxion per 22 juli 2018 heeft
het voormalige college op 24 april 2018 besloten omtrent de motie behoud bushalte op
de Laat om nog voor de zomervakantie te komen met een voorstel en deze voor te
leggen aan de raad. Met de invoering van de nieuwe Concessie voor het busvervoer
per 22 juli 2018 is de oude route van lijn 1, die ook de Laat aandeed, komen te
vervallen.
Zowel Connexxion als de provincie hebben geen gehoor gegeven aan het verzoek van
de gemeente om de halte op de Laat alsnog te behouden.
Besluit
1.
In te stemmen om de halte op de Laat vooralsnog niet te bedienen met een
extra of aangepaste buslijn.
2.
De B&W nota ter kennisname aan de raad aan te bieden.
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