Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 20-11-2018
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

1

Opening
De besluitenlijst van de collegevergadering van 6 november 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Vuurwerkvrije zone Centrumgebied binnen de Singels 2018-2019 (Bruinooge)
Naar aanleiding van de positieve ervaring met het instellen van een vuurwerkvrije zone
in het centrumgebied binnen de singels tijdens de laatste jaarwisseling is het advies
om in hetzelfde gebied wederom een vuurwerkvrije zone in te stellen.
Besluit
1.
Bijgevoegd aanwijzingsbesluit o.g.v. art 2:58 lid 1 van de Algemene Plaatselijke
Verordening vast te stellen.
2.
Dit besluit officieel bekend te maken.
3.
Dit besluit ter kennis te brengen van de Commissie Bestuur en Middelen.

2.2

Evaluatie Toeristische Visie Regio Alkmaar (Dijkman)
De toeristische visie 2025 'Regio Alkmaar: Parel aan Zee' is in 2014 opgesteld,
waarna gestart is met gezamenlijke activiteiten conform bijhorend activiteitenplan. In
2019 moet een nieuw activiteitenplan worden opgesteld. Met de evaluatie wilden de
portefeuillehouders een beter beeld van de daarin op te nemen projecten. De
resultaten van de evaluatie zullen worden verwerkt in het Actieplan 2019 van de Regio
Alkmaar.
Besluit
1.
Het eindrapport Evaluatie Toeristische Visie Regio Alkmaar vast te stellen.
2.
Deze ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.
3.
De ondernemers in de regio te informeren via een Toeristische nieuwsbrief.

2.3

Aanpassing 3de begrotingswijziging 2018 (Dijkman)
In de gezamenlijke commissievergadering van 13 november 2018 zijn vragen gesteld
over de Victoriebrug. Gehoord hebbende de gezamenlijke commissies wordt
voorgesteld de € 600.000 herstelkosten Victoriebrug uit de 3de begrotingswijziging
2018 te halen. Het college van B&W komt met een voorstel aan de raad zodra bekend
is wat de brugaanpassing exact gaat kosten.
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Met bovengenoemde aanpassing leidt de 3de begrotingswijziging 2018 tot positieve
bijstelling van de begroting 2018 met € 1.625.000.
Besluit
1.
De gewijzigde 3de begrotingswijziging 2018 vast te stellen.
2.
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.
2.4

Raadsvragen GL inzake Intocht Sinterklaas (Verbruggen)
Het lid van de Raad, de heer De Leeuw, heeft ons op 02.11.2018 vragen gesteld over
Intocht Sinterklaas.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.5

Intentieverklaring Jongerentop NHN 30 november 2018 (Konijn-Vermaas)
Op 30 november aanstaande vindt een Jongerentop plaats voor de regio Noord
Holland Noord. Deze is georganiseerd door de samenwerkingsverbanden VO, de
MBO scholen, het RPAnhn, Parlan en de 3 centrumgemeenten, waar Alkmaar er een
van is. De conferentie wil de volgende uitgangspunten nader uitwerken: denken en
handelen vanuit inclusie, kansen creëren voor jongeren, sluitende aanpak, structuur
en reflectieve praktijk naast elkaar en de jongere is meer dan de som van een aantal
beleidsterreinen.
Besluit
1.
De intentieverklaring namens de regio Alkmaar te ondertekenen op 30
november 2018.
Burgemeester:
2.
Volmacht te verlenen aan wethouder E.C. Konijn-Vermaas om de
intentieverklaring namens de gemeente Alkmaar te ondertekenen.

2.6

Raadsvragen GL inzake de aanbestedingen in de jeugdzorg (Konijn-Vermaas)
Het lid van de Raad, mevrouw I. Bozelie, heeft ons op 1 november vragen gesteld
over de zorgen die zij hebben inzake de bovenregionale aanbesteding inkoop
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en de aanbesteding van de gesloten
jeugdzorg in Noord Holland.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.7

Overbruggingscontract Horizon (Konijn-Vermaas|)
Door het kort geding dat Parlan heeft aangespannen, kunnen de 18 gemeenten de
voorlopige gunning aan Horizon voor de uitvoering van JeugdzorgPlus nog niet
omzetten in een definitieve gunning. Dit leidt tot vertraging, want Horizon kan nog niet
starten met de voorbereidingen. Om ervoor te zorgen dat per 1 januari 2019 de zorg
voor kinderen geregeld is, stellen wij een overbruggingsregeling voor zodat Horizon
alvast de benodigde voorbereidingen kan treffen.
Besluit
1.
Een overbruggingscontract te sluiten met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs voor
het treffen van voorbereidingen op de implementatie van de JeugdzorgPlus in
de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland.
2.
Een overbruggingsregeling te treffen voor de voorlopige gunning in de
aanbesteding voor de Jeugdzorg Plus.
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3.

4.
5.
6.

2.8

Indien er geen definitieve gunning kan worden verleend, de kosten die
daadwerkelijk zijn gemaakt vanaf 1 november 2018 - en zijn vastgesteld door
een accountant - te verantwoorden.
Deze kosten te verantwoorden uit programma 9.
De te vergoeden kosten over de achttien gemeenten te verdelen op basis van
inwoneraantal.
De burgemeester volmacht te laten verlenen, op grond van Artikel 171 van de
Gemeentewet, aan wethouder John Does van de gemeente Heerhugowaard om
het overbruggingscontract met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs namens de
gemeente Alkmaar te ondertekenen.

Motie inzake lasershow in plaats van vuurwerkshow tijdens Alkmaarse
festiviteiten (Konijn -Vermaas)
In de raadsvergadering van 27 september 2018 is een motie aangenomen met
betrekking tot een lasershow in plaats van een vuurwerkshow tijdens Alkmaarse
festiviteiten. Hierbij is overwogen dat een lasershow een goed alternatief is voor een
vuurwerkshow zonder nadelige gevolgen voor milieu en overlast voor mens en dier.
Het college wordt gevraagd alle vuurwerkshows die door de gemeente worden
georganiseerd of bekostigd te vervangen door lasershows of andere alternatieven
zonder impact op het milieu.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.9

Motie inzake Structurele oplossing voor Het Heem (Van Zon)
In de raadsvergadering van 18 oktober 2018 van mevrouw Vermeulen van de
raadsfractie VVD is een motie aangenomen met betrekking tot Structurele oplossing
voor Het Heem.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.10

Raadsvragen OPA inzake Wordt ons plasticafval wel echt gerecycled? (Van Zon)
Het lid van de Raad, de heer van Lier, heeft ons bij brief van 28-10-2018 vragen
gesteld over de recycling van plastic.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.11

Motie inzake Pinautomaten (Van Zon)
In de raadsvergadering van 27-09-2018 is een motie aangenomen met betrekking tot
pinautomaten.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.12

Raadsvragen OPA inzake Veiligheid kruising Kanaalkade met de
Kaarsemakersgracht in geding (Van Zon)
Het lid van de Raad, de heer Hoekzema, heeft ons op 30-10-2018 vragen gesteld
inzake de verkeersveiligheid op het kruispunt Kanaalkade - Kaarsemakersgracht.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
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