Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018
Aanwezig

P.M. Bruinooge, voorzitter
drs. V.H. Kloos
drs. P.F. Dijkman
J.P. Nagengast MBA
mw. E.C. Konijn-Vermaas
mw. A.J.A. van de Ven
W. van Twuijver, secretaris
mw. S. Barnhoorn-Bakker
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Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 9 januari 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Activiteiten dakterras Poppodium (Bruinooge & Kloos)
Het dakterras is vergund voor de exploitatie van een terras (serveren dranken en
etenswaren). De combinatie van het exploiteren van een terras met de gewenste
activiteiten van het poppodium is op grond van het beleid niet mogelijk. Afwijken
van het beleid kan mogelijk worden toegestaan. Hiertoe worden meerdere opties
besproken.
Besluit
1.
Kennis te nemen van de nota.
Burgemeester
2.
Te kiezen voor optie 1 en een uitzondering te maken voor het dakterras
van het Poppodium om:
a.
maximaal 10 activiteiten per jaar op het dakterras toe te staan die
passen binnen de reguliere bedrijfsvoering van het Poppodium met een
eindtijd van maximaal 24.00 uur.
b.
bij deze 10 activiteiten een tap te mogen plaatsen.
c.
bij deze 10 activiteiten versterkte muziek ten gehore te mogen brengen.
d.
1 activiteit toe te staan passend binnen de bedrijfsvoering van het
Poppodium met een maximale eindtijd van 03.00 uur te weten voor de
activiteit “silent everything”.
e.
Bij de activiteit “silent everything” bezoekers na 24.00 uur op het
dakterras te laten verblijven met een hapje/drankje.
f.
Bij de activiteit “silent everything” een buitentap toe te staan.
g.
Bij de activiteit “silent everything” versterkte muziek die zonder
koptelefoon hoorbaar is niet toe te staan.
h.
Voor de bovenstaande activiteiten een proefperiode van 1 jaar in te
stellen waarna er geëvalueerd wordt of er sprake is van klachten of
andere verstoringen van de openbare orde.
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2.2

Terugblik 50-plusbeleid, periode 2015 -2018 (Kloos)
De gemeente Alkmaar heeft in de coalitieperiode ingezet op het ontwikkelen van
een nieuw 50-plus beleid met nadrukkelijk het accent op werk voor de
50-plussers. Op 23 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie “50 extra
50+banen”aangnomen. Het College van Burgemeester en wethouders nam deze
motie over en plaatste daar nog eens 15 duurzame banen bovenop. Er moesten
dus 65 vijftigplussers aan een duurzame baan worden geholpen. Aansluitend
heeft de gemeenteraad op 5 oktober 2015 het beleidskader 50-plus 2015 – 2018
‘Sterk in werk” vastgesteld.
In de folder ‘Terugblik 50-plusbeleid, periode 2015-2018’ wordt verslag gedaan
over de bereikte resultaten in het kader van het 50-plusbeleid. Deze folder kan
ter informatie aan de raadscommissie Sociaal worden aangeboden.
Besluit
In te stemmen met het aanbieden van de folder ‘Terugblik 50-plusbeleid, periode
2015 – 2018’ aan de raadscommissie Sociaal.

2.3

Raadsvragen VVD inzake Verkeersveiligheid Robonsbosweg (Dijkman)
Het lid van de Raad, de heer de Haan, heeft ons op 10 december 2017 vragen
gesteld over de verkeersveiligheid Robonsbosweg.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.4

Raadsvragen VVD inzake hoog grondwater “Laat malen, die molens!”
(Nagengast)
Het lid van de Raad, J. van der Rhee, heeft ons op 28 december 2017 vragen
gesteld over het hoge grondwater in de Oudorperpolder.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.5

Raadsvragen D66 inzake Bomen in de Nassaulaan (Nagengast)
Het lid van de Raad, P. van Diepen, heeft ons op 19 december 2017 vragen
gesteld over de bomen in de Nassaulaan.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.6

Bezoekerscijfers cultuur 2016 (Van de Ven)
De gemeente Alkmaar geeft jaarlijks ca. 13,5 miljoen euro uit aan Kunst en
cultuur. In 2015 kwamen bijna 350.000 bezoekers van buiten de gemeente naar
Alkmaar voor culturele activiteiten en evenementen. Zij droegen daardoor met
ruim 15 miljoen euro bij aan de Alkmaarse economie. In 2016 is het aantal
bezoekers van buiten de gemeente gegroeid met 18%. Het totale economisch
rendement van Cultuur, gebaseerd op het aantal bezoekers van buiten Alkmaar,
komt daarmee uit op ruim 20 miljoen euro. Met andere woorden: Alkmaar is beter
geworden in het aantrekken van bezoekers van buiten.
Besluit
Kennis te nemen van deze informatie.
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2.7

Plan van aanpak transformatie Kanaalzone Alkmaar (Van de Ven)
In het plan van aanpak transformatie Kanaalzone Alkmaar wordt op basis van
een analyse van de uitgangssituatie, bestaand beleid en de ambities van de op
5 oktober 2017 vastgestelde Omgevingsvisie Alkmaar 2040 een
ontwikkelstrategie voor de Kanaalzone geschetst. De ontwikkeling van de
Kanaalzone tot nieuwe stadswijk van Alkmaar is een strategische, lange
termijnopgave (tot 2040 e.v.). Het plan van aanpak richt zich op de aanpak voor
de eerstkomende 4-8 jaar, met een eerste financiële vertaling voor de
meerjarenbegroting 2018-2021.
Besluit
1.
Het Plan van Aanpak transformatie Kanaalzone Alkmaar voor de periode
2018-2021 vast te stellen en te bepalen dat dit na twee jaar zal worden
herijkt.
2.
In te stemmen met het doen van onderzoek naar de gevolgen van de
ontwikkeling van de Kanaalzone voor het verkeersnetwerk en de daarvoor
te nemen infrastructurele maatregelen alsmede het doen van onderzoek
naar de aan ontwikkelaars te stellen duurzaamheids- en milieueisen en de
verdere planologische strategie.
3.
In te stemmen met het opstellen van een Omgevingsbeeld voor de
Kanaalzone met daarin een concretisering van de te realiseren woon-,
werk- en leefmilieus en dit vervolgens uit te werken in een Kwaliteitskader,
beide als kaderstellende en door de raad vast te stellen documenten.
4.
In te stemmen met het opstellen van een communicatie- en
participatieplan voor de ontwikkeling van de Kanaalzone.
5.
Conform de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 wordt bij nieuwe
woningbouwinitiatieven prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de
Kanaalzone. Daarom worden de als eerst te ontwikkelen locaties in de
Kanaalzone ingebracht bij het Regionaal Actieprogramma Wonen en de
provinciale Uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe stedelijke
ontwikkelingen.
6.
In te stemmen met een in principe faciliterende rol voor de gemeente bij de
ontwikkeling van de Kanaalzone en in specifieke situaties waar dit
noodzakelijk is voor de aanleg van bovenwijkse voorzieningen of de te
realiseren kwaliteit en verduurzaming en waar dit financieel verantwoord is
nieuwe grondposities in te nemen.
7.
Aan particuliere initiatiefnemers in de Kanaalzone een nog nader te
bepalen bijdrage per te realiseren m2 bvo toe te rekenen als dekking van
door de gemeente te maken kosten voor bovenwijkse voorzieningen en
planologische wijzigingen in principe pas in gang te zetten nadat hier met
initiatiefnemers afspraken over zijn gemaakt.
8.
In te stemmen met het samenvoegen van de bestuurlijke
afstemmingsoverleggen voor Oudorp/Overdie, Viaanse Molen/PEN-dorp,
Nuon- en RWZI-terrein tot stuurgroep Kanaalzone, structurele afstemming
met het bestuurlijk platform Centrumgebied/Overstad en de aanwijzing van
de portefeuillehouder ruimtelijke ordening tot coördinerend
portefeuillehouder Kanaalzoneontwikkeling.
9.
In te stemmen met het bij de Voorjaars/Kadernota 2019 betrekken van de
dekking van de kosten voor 2019 tot en met 2021.
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