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Opening
De besluitenlijsten van de vergadering van 12 en 19 december 2017 worden
vastgesteld.

2

Besluiten openbaar

2.1

Overdracht wegen buiten de bebouwde kom van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier naar Alkmaar (Nagengast)
De rijksoverheid stuurt erop aan dat het beheer van (stedelijk) water bij het
hoogheemraadschap ligt, en van de wegen bij de gemeente. Het beheer van het
(stedelijk) water van Alkmaar is enkele jaren geleden al overgedragen aan het
hoogheemraadschap. Voor de gemeente betekent dit een financiële besparing van ca.
€ 350.000 per jaar. Tussen Alkmaar en het hoogheemraadschap is op
23 februari 2016 een intentieovereenkomst voor overdracht van wegen buiten de
bebouwde kom van het hoogheemraadschap naar de gemeente getekend. Doel van
die overeenkomst is dat er voor eind 2017 overeenstemming komt over de overdracht
van de wegen buiten de bebouwde kom. Recent is overeenstemming bereikt met het
hoogheemraadschap over de condities waaronder het areaal per
1 januari 2019 wordt overgedragen.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

2.2

Voortgangsrapportage Alkmaarse Onderwijs Agenda (Konijn-Vermaas)
Bij de bespreking van de Alkmaarse Onderwijs Agenda 2017-2020 in de commissie
Sociaal maart 2017 heeft de wethouder toegezegd halfjaarlijks de voortgang van de
Alkmaarse Onderwijs Agenda aan de Raad te rapporteren. Dit is de eerste rapportage
over de maanden augustus tot en met november 2017
Besluit
1.
De voortgangsrapportage Alkmaarse Onderwijs Agenda over de eerste helft van
het schooljaar 2017-2018 vast te stellen.
2.
De voortgangsrapportage ter opiniërende bespreking aan te bieden aan de
commissie Sociaal.

2.3

Jaarstukken 2016 en Meerjarenbegroting 2017-2020 van Stichting Ronduit
(Konijn-Vermaas)
Conform artikel 13 van de statuten van stichting Ronduit (openbaar onderwijs) brengt
het college van bestuur jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad omtrent zijn
werkzaamheden.
Besluit
1.
Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016 en de Meerjarenbegroting
2017-2020 van Stichting Ronduit.
2.
De Jaarstukken 2016 en de Meerjarenbegroting 2017-2020 van de Stichting
Ronduit ter kennisname aan te bieden aan de raad.

2.4

Inkoop jeugdhulp 2018: onderhandelingsresultaat tarievenkwestie (KonijnVermaas)
Dit voorstel maakt melding van het onderhandelingsresultaat tussen Regio Alkmaar en
zes jeugdhulpaanbieders, die een Kort Geding hebben aangespannen inzake de
tarieven jeugdhulp 2018. Op 31 oktober j.l is door de colleges van de zeven
gemeenten een besluit genomen over onderhandelingsruimte op de zorgvelden
ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf. Kort samengevat betrof dit voor het
zorgveld verblijf een financieel risico voor de regio van max €450.000,- structureel.
Voor het zorgveld ambulant een tijdelijk ( 3 jaar) financieel risico van 3,2 miljoen voor
de regio (t/m 2020).
Besluit
1.
In te stemmen met een tijdelijke overbruggingstoeslag 2018 op de overhead van
jeugdhulpaanbieders van 12,5% voor het zorgveld integraal ambulant,
overeenkomend met een bedrag van € 482.400,- ten laste van de reserve
sociaal domein en dit te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging.
2.
Kennis te nemen van het feit dat het onderhandelingsresultaat op het zorgveld
verblijf geen financiële consequenties met zich meebrengt.
3.
Kennis te nemen van de uitvoering van het door de rechter opgedragen
kostprijsonderzoek integrale ambulante jeugdhulp in het eerste kwartaal van
2018. Resultaten hiervan komen beschikbaar eind maart 2018.

2.5

Vaststelling wijzigingsplan Zuidervaart 19 te Zuidschermer (Van de Ven)
Het gebied van dit wijzigingsplan beslaat het perceel Zuidervaart 19 in Zuidschermer.
Aan de noordoost kant wordt het perceel begrensd door woningen, aan de oostkant
door de zuidervaart. De overige zijden grenzen aan agrarische gronden. Het doel van
het wijzigingsplan is een ruimtelijke kwaliteitsverbetering door het huidige agrarische
bouwvlak achter de woning te “verschuiven”. Dit heeft als positief effect dat de
agrarische bebouwing verder van de huidige woningen aan de zuidervaart
gerealiseerd wordt. Daarnaast is het bouwvlak ten opzichte van het ontwerp iets
aangepast (naar aanleiding van opmerking provincie) waardoor de reeds aanwezige
sleufsilo’s binnen het bouwvlak komen te liggen. De omvang van het bouwvlak is gelijk
gebleven. Voorgesteld is het bestaande bestemmingsplan te door middel van een
wijzigingsbevoegdheid van vorm te veranderen. In overeenstemming met artikel 3.9a
Wro en afdeling 3.12 van de Awb heeft het ontwerp wijzigingsplan heeft zes weken ter
inzage gelegen (van donderdag 12 oktober 2017 tot en met woensdag
22 november 2017). Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er is wel een ambtelijke
wijziging op het ontwerp gemaakt, deze is te vinden in de nota van wijzigingen.
Besluit
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1.
2.
3.

4.
5.

Het wijzigingsplan ‘Zuidervaart 19 te Zuidschermer’ gewijzigd vast te stellen.
Te bepalen dat het wijzigingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het
GML-bestand NL.IMRO.0361.WP00106-0305.
Te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is
gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie
Grootschalige Topografie.
Gelijktijdig het volledige wijzigingsplan op papier vast te stellen.
Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
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