Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 04-12-2018
Aanwezig

Afwezig

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
P.M. Bruinooge
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Opening
De besluitenlijsten van de collegevergaderingen van 20 en 27 november 2018 worden
vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Rapportage stand van zaken veiligheid per eind 2018 (Bruinooge)
In mei 2016 heeft de gemeenteraad de Kadernota Veiligheid Alkmaar 2016-2018
vastgesteld. Op basis van deze nota kan de gemeenteraad toezien en sturen op de
voortgang van het veiligheidsbeleid. Periodiek worden het college en de raadscommissie
Bestuur en Middelen aan de hand van politiecijfers en een toelichting op de stand van
zaken geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van Integrale Veiligheid. Aan
de hand hiervan kunnen de kaders zo nodig worden bijgesteld. Nu wordt u geïnformeerd
over de stand van zaken per eind 2018.
Besluit
1.
De stand van zaken Veiligheid per eind 2018 voor kennisgeving aan te nemen.
2.
De stand van zaken Veiligheid per eind 2018 ter opiniërende bespreking agenderen
voor de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen.

2.2

Standbeeld Truus Wijsmuller-Meijer bij de Mient (Bruinooge)
Truus Wijsmuller-Meijer is geboren in Alkmaar en later bekend geworden als redster van
duizenden joodse kinderen in de tweede wereldoorlog. Zij werd tot nu toe niet geëerd in
de gemeente. Daar komt verandering in: er wordt een straat naar haar vernoemd in
Overstad in ca 2020. Er komt een film over haar, waaraan de gemeente heeft
bijgedragen. Daarnaast heeft de burgemeester in een gesprek met de stichting “Open
Ogen”, initiatiefnemers van een plan om een standbeeld te plaatsen, de bereidheid
getoond te willen meewerken met plaatsing en subsidiering het beeld in de binnenstad
van Alkmaar aan de Mient nabij haar geboortehuis.
Besluit
1.
Tot het verlenen van medewerking aan het neerzetten van een standbeeld van
Truus Wijsmuller-Meijer bij de Mient.
2.
Maximaal een bedrag van € 25.000,- in de vorm van subsidie bij te dragen aan de
kosten (van in totaal ca € 55.000,-)
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3.
2.3

De kosten te dekken uit de bestaande budgetten.

Goedkeuring tariefaanpassing Alkmaar Sport N.V. (Dijkman)
De directeur van Alkmaar Sport N.V. heeft de tarieven voor het seizoen 2018 -2019
aangepast.. Het college heeft op grond van de statuten van de N.V. een
goedkeuringsrecht ten aanzien van directiebesluiten tot vaststelling en wijziging van de
tarieven.
Besluit
Akkoord te gaan met het besluit van de directeur - bestuurder van Alkmaar Sport N.V. (zie
bijlage) om de tarieven voor het seizoen 2018 – 2019 te wijzigen.

2.4

Programma Vitale Verblijfsrecreatie (Dijkman)
In de Regionale Visie Verblijfsrecreatie NHN staat benoemd dat we regionaal gaan
werken aan een Programma Vitale Verblijfsrecreatie (hst 6). In het PORA van 7 november
jl. zijn de wethouders toerisme / EZ akkoord gegaan met het inzetten op een regionale
vitaliteitsscan verblijfsrecreatie en kwartiermaker in lijn met het plan van aanpak
Programma Vitale Verblijfsrecreatie zoals in het BAO van oktober jl. gepresenteerd.
Gevraagd wordt om een collegeakkoord op de in PORA van 7 november geformuleerde
standpunten.
Besluit
1.
Akkoord met de in het PORA van november geformuleerde adviezen bij de
besluitpunten.
2.
Voor de vitaliteitsscan en kwartiermaker max 21.883,- reserveren vanuit het
Alkmaarse programma economische zaken 2019 en dit bedrag omlaag bij te stellen
zodra rijk/provincie hun voorgestelde subsidiebijdrage ter beschikking stellen.

2.5

Raadsvragen PvdD en CU inzake Staatssteunrecht bij Vaststellingsovereenkomst
met NWZ(Dijkman)
Leden van de Raad, mevr. Visser (PvdD) en dhr. Van Veen (CU), hebben ons bij brief van
1 november 2018 vragen gesteld over het onderwerp “Staatssteunrecht bij
Vaststellingsovereenkomst met NWZ”.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.6

Ontwerp raadsvoorstel en gemotiveerd ontwerp-besluit vvgb woning naast
Achterweg 32 (Braak)
Op 25 september jl. hebt u besloten de voorbereiding van uw beslissing op deze
aanvraag omgevingsvergunning volgens de wettelijk voorgeschreven procedure af te
wikkelen.
De eerste stap is dat de raad zijn op 15 juni 2017 genomen weigeringsbesluit moet
omzetten in een ontwerp besluit, dus een voorlopig besluit, om aan een vvgb geen
medewerking te verlenen. Verder verzoeken we de raad dit besluit alsnog ook van een
voldoende motivering te voorzien.
Besluit
De raad overeenkomstig bijgevoegd concept raadsvoorstel en -besluit te verzoeken het
eerder genomen raadsbesluit om te zetten in een voldoende gemotiveerd ontwerp besluit
over de vereiste vvgb.
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2.7

Plaatsing Munnikenweg op de gemeentelijke monumentenlijst (Braak)
Om de uitvoering van de raadsmotie ‘Maak van de Munnikenweg een monument’,
ingediend op 27-09-2018, af te ronden is een besluit van B&W noodzakelijk. De plaatsing
heeft geen financiële consequenties.
Besluit
De Munnikenweg te plaatsen op de lijst van gemeentelijke monumenten.

2.8

Besluit aanmelding Global Goals Campagne VNG naar volgend voorstel (Braak)
Het programma Duurzaam Alkmaar richt zich sterk op de uitvoering van projecten die
bijdragen aan de CO2 reductie, om te werken aan de regionale en landelijke
doelstellingen. Duurzaamheid kent echter een bredere definitie. Er liggen kansen om
deze brede duurzaamheidsopgave verder te verankeren in het gemeentelijk beleid. De
Global Goals Campagne van de VNG is een geschikt middel om dit aan te pakken. De
aansluiting bij de Global Goals Campagne wordt ingezet om extra stappen te zetten op
onderbelichte duurzaamheidsthema’s in gemeentelijk beleid, resultaten zichtbaar te
maken en tot slot om kennisdeling en samenwerking te stimuleren.
Besluit
1.
Het college besluit deel te nemen aan de Global Goals Campagne en Alkmaar het
predicaat Global Goals Gemeente te laten dragen en de campagne, zoals in
aangeboden voorstel, te ondertekenen. Deze campagne zal in de plaats komen
van de Fair Trade-titel.
Burgemeester:
2.
Volmacht te verlenen aan wethouder Christian Braak om de overeenkomst tot
deelname namens de gemeente Alkmaar te ondertekenen.

2.9

Invoering Omgevingswet(Braak)
De Omgevingswet is een grootschalige modernisering van het omgevingsrecht, die als
decentralisatie vergelijkbaar is met de recente transitie in het sociale domein. Daar
worden veel wetten in opgenomen. De wet werkt aan een integrale benadering van de
totale fysieke leefomgeving.
Daartoe wordt ingezet op: decentralisatie, deregulering en digitalisering waarbij de
initiatiefnemer centraal staat. De Omgevingswet bundelt de gebiedsgerichte onderdelen
van vele wetten met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en
procedures.
Het instemmen met het programmaplan Invoering Omgevingswet 2018 – 2021 “Werken
vanuit de leefwereld van mensen” markeert de start van een proces voor de komende
twee jaar, zodat Alkmaar op datum invoering van de wet “Omgevingswetproof” is (1
januari 2021).
Besluit
1.
In te stemmen met de uitvoering van het Programmaplan Invoering Omgevingswet
2018 – 2021 “Werken vanuit de leefwereld van mensen”.
2.
Het programmaplan Invoering Omgevingswet 2018 – 2021 ter informatie mee te
sturen bij de vooraankondiging voor de Raadsinformatiebijeenkomst Omgevingswet
17 jan 2019.

2.10

Sperwerstraat Stedebouwkundigplan en richtlijnen uitwerking (Verbruggen)
Op 31 oktober 2017 heeft het college voor de locatie Sperwerstraat ingestemd met de
ontwikkeling door Woonwaard van een woningbouwplan met overwegend sociale
huurwoningen. Hiervoor zijn een stedenbouwkundig plan, richtlijnen voor de uitwerking en
een grondexploitatie opgesteld. Voor de grondexploitatie is een apart voorstel gemaakt
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waarin om geheimhouding wordt gevraagd. Het stedenbouwkundig plan is aan de buurt
gepresenteerd en naar aanleiding van de reacties aangepast maar de buurtcommissie
Havikweg vindt de aanpassingen onvoldoende.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.
2.11

Raadsvragen GL inzake verlenging aanbesteding participatietrajecten
statushouders (Verbruggen)
Het lid van de Raad, mevrouw E. Najetovic heeft ons bij brief van 22 november 2018
vragen gesteld inzake de verlening aanbesteding participatietrajecten statushouders
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.12

Besluit Parkeergarages 2019 (Konijn-Vermaas)
Op 22 november 2018 heeft de raad de Verordening Parkeerbelastingen 2019
vastgesteld. In het Besluit Parkeergarages 2019 worden nadere regels uitgewerkt die
door het college vastgesteld dienen te worden. Het Besluit Parkeergarages 2019 is reeds
ter kennisname aangeboden aan de raad bij het vaststellen van de Verordening
Parkeerbelastingen.
Besluit
Vast te stellen het bijgevoegde Besluit Parkeergarages 2019

2.13

Continueren jeugdhulp met verblijf en crisis vanaf 1 januari 2019
De overeenkomsten voor het zorgveld jeugdhulp met verblijf en de crisishulp (ambulant)
kennen een geldigheidsduur van één jaar en lopen per 1 januari 2019 af. Het is wenselijk
deze te continueren. Continuering is mogelijk door de bestaande overeenkomsten te
verlengen. Voor 2019, 2020 en 2021 is het mogelijk om deze overeenkomsten telkens
met een jaar te verlengen.
Besluit
1.
Het zorgveld jeugdhulp met verblijf vanaf 1 januari 2019 te continueren, op basis
van de volgende uitgangspunten:
a. Volgens de Open house methodiek en voor de duur van één jaar.
b. Zonder inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2018.
c. De reeds gecontracteerde jeugdhulpaanbieders voor jeugdhulp met verblijf
hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. In plaats daarvan krijgen zij de keuze
voorgelegd of zij hun bestaande overeenkomsten met de gemeenten wensen te
continueren, uit te breiden of te verminderen.
2.
De bestaande overeenkomsten voor ambulante crisishulp voor 2019 te continueren
tot het moment dat de ambulante crisishulp in 2019 wordt ondergebracht bij de
bovenregionale integrale crisisdienst.

2.14

Raadsvragen BAS inzake Duurzaamheid, vervoer, bezorging en voorbeeldfunctie
(Van Zon)
Het lid van de Raad, de heer Peters, heeft ons op 8 november vragen gesteld over
“Duurzaamheid, vervoer, bezorging en voorbeeldfunctie”.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
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2.15

Raadsvragen BAS inzake Victoriebrug (Van Zon)
Het lid van de Raad, de heer Peters, heeft ons op 20-11-2008 vragen gesteld over de
Victoriebrug.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.16

Raadsvragen CDA inzake mogelijke opstelterrein ten noorden van de gemeente
Alkmaar (Van Zon)
Het lid van de Raad, de heer Postma, heeft ons op 21 november vragen gesteld over
mogelijke opstelterrein ten noorden van de gemeente Alkmaar.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
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