Concept besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 30-10-2018
Aanwezig

P.M. Bruinooge, voorzitter
P.F. Dijkman,
C. Braak,
P.G.M. Verbruggen
E.C. Konijn-Vermaas
M.J.L. van Zon
W van Twuijver, secretaris
S Barnhoorn, ambtelijk secretaris
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Opening
De besluitenlijst van de collegevergadering van 16 oktober 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Herbenoeming commissie bezwaarschriften (Bruinooge)
De externe commissie bezwaarschriften is benoemd voor 4 jaar. De termijn eindigt op
1 januari 2019. De voorzitter en twee leden hebben aangegeven door te willen gaan.
Aangezien de commissie naar tevredenheid functioneert, is het voorstel hen te
herbenoemen.
Besluit
Met ingang van 1 januari 2019 de heer C.B.P. Hazenberg tot voorzitter en mevrouw M.
Frederiks en de heer M.H.W. Bodelier tot leden van de externe commissie
bezwaarschriften te benoemen, voor een periode van 4 jaar.

2.2

Raadsvragen CDA inzake verkoop lachgas tijdens de Victoriefeesten
(Bruinooge)
Het lid van de Raad, mevrouw I. Zeijlemaker , heeft ons op 11 oktober 2018 vragen
gesteld over verkoop lachgas tijdens de Victoriefeesten.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.3

De vervanging van het constructie-archief door middel van het digitaliseren van
de archiefbescheiden (Bruinooge)
De gemeente Alkmaar wil haar analoge constructie-archief vervangen door digitale
reproducties om de overgang naar een volledig digitaal werkende ambtelijke
organisatie te faciliteren. Teneinde een moeilijk beheersbare hybride archiefsituatie te
voorkomen zal het analoge constructie-archief na vervanging vernietigd worden. De
digitalisering van de archiefbescheiden is uitbesteed aan een externe partij en zal
worden uitgevoerd zoals omschreven in het bijgevoegde Handboek Vervanging
Constructie-archief 2018. Tijdens het opstellen van dit handboek en voorliggend
besluit heeft er zorgvuldige afstemming plaatsgevonden met het Regionaal Archief
Alkmaar, zodat deze vervanging aan alle geldende archief wettelijke vereisten voldoet.
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Besluit
1.
Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de papieren
archiefbescheiden in het constructie-archief, waarna deze papieren bescheiden
binnen een termijn van maximaal 5 jaar zullen worden vernietigd.
2.
De in lid 1 genoemde vervanging te laten gelden voor de papieren
archiefbescheiden in het constructie-archief die tot en met 31 december 2017
zijn opgemaakt of ontvangen door de gemeente Alkmaar bij het verlenen van
bouwvergunningen en handhavingsprocessen.
3.
Dat de vervanging van de archiefbescheiden plaats dient te vinden op de wijze
zoals omschreven in het Handboek Vervanging Constructie-archief 2018. Dit
document maakt onlosmakelijk onderdeel uit van voorliggend besluit.
4.
Het voorliggende vervangingsbesluit en het Handboek Vervanging Constructiearchief 2018 in het kader van Interbestuurlijk Toezicht ter informatie toe te
zenden aan de Gedeputeerde Staten.
5.
De raad te informeren over het voorliggende vervangingsbesluit en het
vervangingsbesluit te publiceren.
2.4

Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
(GR-RHCA) (Bruinooge)
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
van een gemengde regeling naar een collegeregeling in het kader van dualisme.
Tevens een inhoudelijke aanpassing als gevolg van de wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regeling per 1-1-2015.
Besluit
1.
In te stemmen met de gewijzigde GR RHCA conform bijgaande tekst, onder
voorbehoud van toestemming daartoe van de gemeenteraad.
2.
Bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.
Burgemeester:
3.
Als bestuursorgaan uit te treden uit de GR RHCA, onder voorbehoud van
toestemming daartoe van de gemeenteraad.

2.5

Archief KPI’s 2018 (Bruinooge)
Op grond van artikel 9 en 11 van de archiefverordening gemeente Alkmaar 2015 is
bepaald dat de gemeentearchivaris verslag uitbrengt aan burgemeester en
wethouders over het toezicht op het beheer van archiefbescheiden (analoog en
digitaal) die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. De uitvoering van de
archiefwet valt onder het interbestuurlijk toezicht.
Besluit
1.
Het verslag en concept beantwoording archief KPI’s gemeente Alkmaar 2018
vast te stellen.
2.
Het verslag en beantwoording ter informatie aan te bieden aan de Raad.

2.6

Raadsvragen D66 inzake Gevolgen sportverenigingen btw-vrijstelling 2019
(Dijkman)
Het lid van de Raad, de heer Smit, heeft ons op 03-10-2018 vragen gesteld over de
financiële gevolgen voor sportverenigingen door wijziging btw-sportvrijstelling in 2019.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
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2.7

Verlenging Generatiepact (Dijkman)
Op 15 oktober is met het Georganiseerd Overleg de verlenging van het Generatiepact
besproken. Het Georganiseerd Overleg wil instemmen met de verlenging van het
Generatiepact voor één jaar.
Besluit
De regeling Generatiepact te verlengen met één jaar tot 1 januari 2020.

2.8

Raadsvragen OPA inzake Ondernemersfonds (Dijkman)
Het lid van de Raad, de heer Kloos, heeft ons op 2 oktober 2018 vragen gesteld over
OZB korting voor bedrijven.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.9

Verlenging overeenkomsten partijen integratie en participatie
vergunninghouders (Verbruggen)
Voor de uitvoering van het participatieprogramma integratie en participatie
vergunninghouders zijn overeenkomsten voor de duur van 2 jaar afgesproken met
Vluchtelingenwerk, Thobs, Fith en de Werkmeester. Er is met hen een overeenkomst
voor 2 jaar afgesproken en deze loopt af op 30 april 2019.
Besluit
1.
In te stemmen met de verlenging van de overeenkomsten met 1 jaar per 1 mei
2019 met Vluchtelingenwerk, Thobs, Fith en de Werkmeester.
Burgemeester:
2.
Volmacht te verlenen aan wethouder P.G.M. Verbruggen om de
overeenkomsten met Vluchtelingenwerk, Thobs, Fith en de Werkmeester
namens de gemeente Alkmaar te ondertekenen.

2.10

Woonwagenstandplaatsen (Verbruggen)
Woonwagenbewoners hebben deze maand op meerdere plaatsen in Nederland
aandacht gevraagd voor het tekort aan standplaatsen. In Alkmaar is op vrijdag 19
oktober actie gevoerd in De Driehoek Vroonermeer dat al jarenlang in beeld is voor
realisatie van de vierde woonwagenlocatie in Alkmaar. Bewoners hebben toen een
petitie overhandigd. Zij vragen om duidelijkheid. Ook op 23 oktober is overleg geweest
met bewoners tijdens hun actie.
Besluit
1.
Uit te spreken dat het college een positieve grondhouding heeft over de
realisatie in De Driehoek Vroonermeer van een extra locatie voor huisvesting
van woonwagenbewoners.
2.
Voor de invulling van De Driehoek in januari 2019 samen met Woonwaard
overleg te starten met woonwagenbewoners.
3.
In te stemmen met bijgevoegd persbericht.

2.11

Raadsvragen GL inzake Jongeren en Starters (Verbruggen)
Het lid van de Raad, mevrouw Bouchier, heeft ons op 11 oktober 2018 vragen gesteld
over de huisvesting voor jongeren en starters, onder de titel “Voor wie bouwen we”.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
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2.12

Motie inzake Parkeergarage Light-abonnement (Konijn)
In de raadsvergadering van 27-09-2018 van is een motie aangenomen met betrekking
tot Parkeergarage Light-abonnement. De motie is bijgevoegd als bijlage 1.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.13

Intentieverklaring extra regionale impuls voor het creëren van baankansen voor
kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs
Het Rijk heeft, op basis van de motie Segers (dd 21-09-2018), besloten een eenmalige
uitkering te verstrekken via centrumgemeenten voor het creëren van baankansen voor
kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.
Landelijk gaat het om 17 miljoen euro. Voor de arbeidsmarktregio is € 370.400
beschikbaar. De centrumgemeente van de arbeidsmarktregio vraagt dit aan via een
intentieverklaring. Het RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) wordt
gevraagd om een plan op te stellen en toe te zien dat de uitvoering plaats vindt.
Besluit
1.
De intentieverklaring in te dienen bij het ministerie van SZW.
2.
Het RPAnhn opdracht te verstrekken om te zorgen voor een uitvoeringsplan en
samenwerkingsovereenkomst om vorm en inhoud te geven aan de extra impuls
maatregelen.
3.
Als het rijk de middelen ad. € 370.400 via de decembercirculaire beschikbaar
stelt in 2018 deze via de eerste begrotingswijziging 2019 op te nemen in de
programmabegroting 2019 op programma Vitaliteit, thema Iedereen doet mee.
Burgemeester:
4.
Volmacht te verlenen aan wethouder E.C. Konijn-Vermaas om de
intentieverklaring namens de gemeente Alkmaar te ondertekenen

2.14

Verzoek tot financiële bijdrage GreenPort NHN (Van Zon)
De werkorganisatie van GreenPort NHN is voor haar werkzaamheden afhankelijk van
subsidies en externe financiering, waarbij € 100.000,= extra structureel noodzakelijk
is. Voorgesteld wordt dat niet-overheidspartijen in de stuurgroep GreenPort minimaal
een bedrag van € 7.500,= per jaar gaan bijdragen (naast input als kennis, land,
opslagruimte e.a.) en de gemeentelijke partijen per regio in Noord-Holland Noord, €
25.000,= per jaar, waarbij de financiering voor minimaal vier jaar gegarandeerd wordt.
Besluit
1.
In te stemmen met het verstrekken van een financiële bijdrage aan GreenPort
NHN van € 9.214,= per jaar, voor de jaren 2019 t/m 2022.
2.
Deze bijdrage te bekostigen uit het budget Economie, product 38.
3.
Bijgaande brief aangaande besluit financiële bijdrage GreenPort NHN te laten
ondertekenen door Mevrouw M. Stam, wethouder Heerhugowaard, waarna te
verzenden namens de regio.

2.15

Beleidsregels verkeersontheffingen gemeente Alkmaar (Van Zon)
In de gemeente staan tal van verkeersborden om verkeersoverlast tegen te gaan en
de leefbaarheid te vergroten. In het ontheffingenbeleid bepaalt het college welke
groepen weggebruikers het recht krijgen om een verkeersbord (wettelijk RVV-bord) te
negeren. Het oude beleid (2 beleidsstukken) is onnodig omvangrijk.
Besluit
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Beleidsregels verkeersontheffingen gemeente Alkmaar” vast te stellen.
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