Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 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

1

Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 16 januari 2018 wordt vastgesteld.

2

Besluiten openbaar

2.1

Raadsvragen OPA inzake uitstel besluitvorming uitbreiding Speeltuin ´t Span
(Dijkman)
Het lid van de Raad, mevrouw Dubois van de Onafhankelijke Partij Alkmaar, heeft ons
op 29 december 2017 vragen gesteld over uitstel besluitvorming uitbreiding Speeltuin
´t Span.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.2

December circulaire gemeentefonds 2017 (Dijkman)
In de decembercirculaire 2017 worden de gemeenten geïnformeerd over de
onderwerpen in de gemeentefondsuitkering voor het jaar 2017 die vóór het einde van
het jaar geregeld moeten zijn, met het oog op de jaarafsluiting. De gevolgen van het
Regeerakkoord zijn nog niet cijfermatig in deze circulaire verwerkt. Wel wordt
aandacht besteed aan de hoofdpunten uit het Regeerakkoord voor gemeenten. Per
saldo is er ten opzichte van de septembercirculaire sprake van een toename.
Besluit
1.
Kennis te nemen van de ontwikkeling van de algemene uitkering.
2.
Rekening te houden met eerdere genomen besluiten.
3.
Dat het toevoegen van extra middelen aan statushouders momenteel niet nodig
is.

2.3

Raadsvragen D66 inzake Verkeersveiligheid fietsoversteekplaats Friesebrug
(Nagengast)
Het lid van de Raad, de heer van Diepen, heeft ons op 31 december 2017 vragen
gesteld over de verkeersveiligheid van fietsers op de Friesebrug.
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde beantwoording.
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2.4

Verkeersregime Heul (Nagengast)
Begin 2017 is het nieuwe toegangssysteem via camera’s met kentekenherkenning
voor de binnenstad operationeel geworden, ter vervanging van het systeem met de
beweegbare palen. De camera’s bij de diverse toegangswegen van de stad
controleren vanaf dat moment de (toegangs-)rechten op basis van het kenteken. Bij de
Heul is een complexe situatie, omdat er bij deze ingang tot het afgesloten gebied
sprake is van een afwijkend regime t.o.v. de rest van de binnenstad.
Besluit
1. Het verkeersregime op de Heul en Koorstraat (tussen Heul en Oudegracht) te
uniformeren met het vergunninghoudersgebied Oudegracht e.o.
2. In afwijking van het besluit van 19 decemer 2017 de vakgroep verkeer opdracht te
geven dit voor 12 februari 2018 te realiseren, in verband met de start van het
nieuwe vergunninghoudersjaar.

2.5

Uitbreiding aantal parkeerplaatsen in binnenstad (Konijn-Vermaas)
De gemeenteraad heeft op 19 januari 2017 een motie aangenomen om 20 extra
parkeerplaatsen aan te leggen in het centrum (parkeergebied C) en de gemeenteraad
te informeren waar deze gekomen zijn. In haar antwoord van 28 februari 2017 heeft
het college aangegeven te onderzoeken waar in de binnenstad ruimte is, wat de
haalbaarheid per locatie is, welke effecten aanleg voor andere functies heeft en wat de
kosten van aanleg zijn. Op basis van dit onderzoek wordt een besluit genomen voor
de aanleg van de 20 parkeerplaatsen. Vervolgens wordt de gemeenteraad over dit
besluit geïnformeerd. Het onderzoek is nu gereed en levert 6 locaties op waar de
haalbaarheid positief wordt ingeschat en waar ongeveer 20 extra parkeerplaatsen
kunnen worden gerealiseerd (locaties Breedstraat, Verdronkenoord, Kanaalkade,
Luttik Oudorp, Lindegracht en Doelenveld). Voorgesteld wordt genoemde locaties
verder uit te werken tot een definitief ontwerp en vervolgens de parkeerplaatsen aan te
leggen.
Besluit
1. Opdracht te geven aan Stadswerk072 om op de locaties Breedstraat,
Verdronkenoord, Kanaalkade, Luttik Oudorp, Lindegracht en Doelenveld 20
extra parkeerplaatsen aan te leggen.
2. De kosten voor het nadere onderzoek alsmede de realisatie ad € 50.000 te
dekken uit programma 4 Bereikbaarheid, product Wegen, Straten en Pleinen.
3. In te stemmen met bijgevoegd memo en dit ter informatie aan de
gemeenteraad te sturen.

2.6

Vergunningverlening bouwplan Jan Steenstraat (Van de Ven)1
In de vergadering van 14 november 2017 hebt u in ontwerp besloten medewerking te
verlenen aan de aanvraag Omgevingsvergunning voor bovenvermeld bouwplan. Het
ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter visie gelegen en hiertegen zijn geen
zienswijzen ingediend.
Besluit
De unitmanager V&S mandateren om de gevraagde vergunningen overeenkomstig
bijgevoegd concept-besluit te verlenen.
Akkoord
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