Concept besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 16-10-2018
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 9 oktober 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Normenkader 2018 (Dijkman)
Voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2018 is het noodzakelijk dat de raad
het normenkader 2018 vaststelt. Voor een goede uitvoering van de
rechtmatigheidscontrole door de accountant is het noodzakelijk dat de raad het
normenkader vaststelt waarin de actuele wet- en regelgeving is opgenomen waar de
accountant op dient te toetsen. Het normenkader 2018 is op 20 september 2018
besproken met de auditcommissie.
Besluit
1.
In te stemmen met het normenkader 2018.
2.
Het Normenkader 2018 ter vaststelling aan te bieden aan de Raad.

2.2

Raadsvragen CDA inzake IKEA (Dijkman)
De leden van de Raad, mevrouw I. Zeijlemaker en de heer S. Wiebosch, hebben ons
op 2 oktober 2018 vragen gesteld over hernieuwde inspanningen om een komst van
IKEA naar Alkmaar mogelijk te maken.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.3

Gedragscode bestuurlijke integriteit Alkmaar 2018 (Dijkman)
In het afstemmingsoverleg van 3 september is gesproken over de gedragscode voor
de politieke ambtsdragers. In het overleg zijn er een aantal vragen gesteld waarop in
deze B&W nota antwoord wordt gegeven. Daarnaast is de gedragscode nogmaals
meegestuurd ter informatie.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

2.4

Raadsvragen SPA inzake bouwplan voormalige Jozefschool Graft De Rijp
(Dijkman)
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Het lid van de Raad, de heer Epskamp, heeft ons op 03-10-201 vragen gesteld over
SPA inzake bouwplan voormalige Jozefschool Graft De Rijp.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
2.5

Tijdelijk gebruik Drukkerij Winterkaravaan (Braak)
Karavaan verzoekt het college van B&W tijdelijk gebruik te maken van de Drukkerij op
het TMG-complex voor de organisatie van de Winterkaravaan en de opslag van het
decor van Victorie!. Vanuit het cultuur- en evenementenbeleid is dit gewenst. Vanuit
vastgoed kan dit onder voorwaarden mogelijk gemaakt worden. Vanuit vergunningen
kan dit indien het college een principeverzoek voor het verlenen van horeca
activiteiten honoreert en onder voorbehoud van het verlenen van alle benodigde
vergunningen.
Besluit
1.
In te stemmen met het verlenen van toestemming voor het tijdelijke gebruik van
de Drukkerij op het TMG-complex voor het organiseren van de Winterkaravaan
en het tijdelijk opslaan van het decor van de voorstelling Victorie! in de periode
oktober 2018 t/m 3 januari 2019, onder voorbehoud van het verlenen van alle
benodigde vergunningen, en onder de voorwaarden:
a.
dat het pand terug geleverd wordt in de staat waarin het verkeert;
b.
dat Karavaan verantwoordelijk is voor de risico’s;
c.
dat de gemeente met Karavaan in gesprek gaat om hen zoveel als mogelijk
voor de locatie te laten betalen;
d.
dat Karavaan in overleg treedt over welke bouwdelen onder welke
voorwaarden gebruikt mogen worden.
2.
In te stemmen met het voor de doelstelling vermeld in lid 1 verlenen van
toestemming voor tijdelijke horeca activiteiten onder voorbehoud van de nadere
inhoudelijke beoordeling voor de vergunning om af te wijken van het
bestemmingsplan op dit punt.

2.6

Raadsvragen OPA inzake Standpunt college niet in raad, wel in krant
(Verbruggen)
Het lid van de Raad, de heer Kloos, heeft ons op 30-09-2018 vragen gesteld over
Standpunt college niet in raad, wel in krant.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.7

Raadsvragen SPA inzake ontslag cliëntenraad Haltewerk (Verbruggen)
Het lid van de Raad, mevrouw Dielemans, heeft ons op 27-09-2018 vragen gesteld
over ontslag cliëntenraad Haltewerk.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.8

Convenant 2019-2025 Voor een werkende arbeidsmarkt (Verbruggen)
Het convenant 2015-2018 ‘Samen sterk voor werk’ loopt dit jaar af. Dit is een
convenant afgesloten door de samenwerkingspartners binnen het Regionaal Platform
Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn). Maatschappelijke ontwikkelingen
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noodzaken tot het afsluiten van een nieuw convenant dat op deze gewijzigde
omstandigheden eigentijds inspeelt.
Besluit
1.
In te stemmen met het aangaan van het convenant 2019-2025 ‘Voor een
werkende arbeidsmarkt’.
2.
In te stemmen met het ter kennisname brengen aan de commissie Sociaal van
het convenant 2019-2025 ‘Voor een werkende arbeidsmarkt’.
Burgemeester:
3.
Volmacht te verlenen aan wethouder P.G.M. Verbruggen om het convenant
2019-2025 ‘Voor een werkende arbeidsmarkt’ namens de gemeente Alkmaar te
ondertekenen.
2.9

Samenwerkingsovereenkomst Rijksvaccinatieprogramma (Konijn-Vermaas)
Het college wordt gevraagd voorliggende samenwerkingsovereenkomst met de GGD
Hollands Noorden per 1 januari 2019 aan te gaan voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma. Dit betreft een uitwerking van het besluit van het Algemeen
Bestuur van de GGD HN, genomen op 26 september 2018. Voor de bekostiging van
de uitvoering is een extra bijdrage aan het gemeentefonds (septembercirculaire)
toegevoegd. U wordt gevraagd deze op te nemen in de begroting 2019 en beschikbaar
te stellen aan de GGD HN.
Besluit
1.
Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de GGD HN voor de
uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.
2.
De extra bijdrage in het gemeentefonds, ter hoogte van € 200.000,-, voor de
uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma op te nemen in de begroting 2019,
via de eerste begrotingswijziging.
Burgemeester:
3.
Volmacht te verlenen aan wethouder E.C. Konijn-Vermaas om de
Samenwerkingsovereenkomst Rijksvaccinatieprogramma namens de gemeente
Alkmaar te ondertekenen.

2.10

Motie inzake Opbelbus in het nauw (Van Zon)
Samenvatting
In de raadsvergadering van 15-03-2018 is een motie aangenomen met betrekking tot
Opbelbus in het nauw: nee toch?
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.11

Raadsvragen VVD en PvdA inzake voetbalkooi Stompetoren (Van Zon)
De leden van de Raad, de heren De Haan en Van Etten, hebben ons op 30-09-2018
vragen gesteld over voetbalkooi Stompetoren.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.12

Raadsvragen VVD inzake ongelijkvloerse randweg (Van Zon)
Het lid van de Raad, de heer De Haan, heeft ons op 24-07-2018 vragen gesteld over
de voortgang van het onderzoek naar het ongelijkvloers maken van de westelijke
randweg. Dit onderwerp is opgenomen in het coalitieakkoord ‘‘Alkmaar aan zet’’.
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Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
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