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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW180826 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Bestemmingsplan Ruinelaan 29 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 
- Voor het perceel Ruinelaan 29 geen exploitatieplan vast te 

stellen; 
- Het bestemmingsplan Ruinelaan 29 

(NL.IMRO.0373.bpRuinelaan29-C001), zoals bijgevoegd aan 
het raadsbesluit, conform artikel 3.1 Wro vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW180839 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar 

Besluit Het college besluit: 
- Het bezwaarschrift van 27 augustus 2018, gericht tegen ons 

besluit van 18 juli 2018, gegrond te verklaren; 
- Ons besluit van 18 juli 2018 gewijzigd in stand te laten; 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten 

zoals genoemd in artikel 2.1, eerste lid onder a en c Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het bouwen van 
een erker op het perceel Limmerweg 48 in Egmond-Binnen. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW190014 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Kadernota 2020 WNK Personeelsdiensten 

Besluit Het college besluit aan de raad voor te stellen: 
A. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 

kadernota 2020 van WNK Personeelsdiensten: 
1. Bij de herpositionering van WNK Personeelsdiensten dient 

eerst een herijking van de visie op de dienstverlening door 
WNK Personeelsdiensten plaats te vinden;  

2. Ons dienstverleningsmodel is uitgangspunt bij 
onderzoeken naar regionale samenwerking in het sociale 
domein; 

3. In de begroting 2020 wordt duidelijk uitgelegd hoe het 
nadelige resultaat van € 550.000 is vastgesteld, omdat bij 
opstellen van de begroting naar verwachting nog geen 
definitieve besluiten zijn genomen over de 
herpositionering van WNK Personeelsdiensten. Het 
algemeen bestuur loopt hier in de kadernota wel op 
vooruit. Er dient een plan van aanpak te worden opgesteld 
om tot een sluitende (meerjaren)begroting te komen; 

4. Bij de bestuurlijke verkenning van de herpositionering van 
WNK Personeelsdiensten is het uitgangspunt, dat er 
duidelijke (smart) prestatieafspraken worden gemaakt. De 
gemeente behoudt volledige grip en regie op de inzet voor 
onze inwoners, die aangewezen zijn ondersteuning om 
deel te nemen aan de samenleving en op de besteding 
van onze budgetten.  

 
B. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 

dagelijks bestuur van WNK Personeelsdiensten kenbaar te 
maken. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW190015 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2019 

Besluit Het college besluit: 
- Het OHP 2019 vast te stellen; 
- Aan de raad voor te stellen een investeringskrediet te 

verlenen van € 214.045,52 en bijgaande begrotingswijziging 
vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW190027 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze kadernota 2020 GGD Hollands Noorden 

Besluit Het college besluit: 
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 

kadernota 2020 van de GGD Hollands Noorden: 
1) Gezien het ontbreken van maatschappelijke doelen 

constateren wij dat de focus ligt bij het op orde brengen 
van de basis voor de gemeenschappelijke regeling GGD 
HN; 

2) Voor beleidsontwikkeling, inclusief financiële 
consequenties, ontbreekt een tijdig participatietraject met 
gemeenten. Gevraagd wordt om de gemeenten 
voorafgaand aan de ontwerpbegroting 2020 alsnog te 
betrekken bij de beleidsvorming en hiervoor een 
procesvoorstel te doen; 

3) Voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is 
een onderscheid nodig in GR taken en aanvullende/niet 
GR taken, met zowel voor de GR taken als de 
aanvullende taken een onderverdeling, die inzichtelijk 
maakt welke keuzes door wie gemaakt kunnen worden; 

4) Vooruitlopend op de procedure inzake de wijziging van de 
GR GGD in 2019 geven wij mee het gestelde onder II. en 
III. te borgen in de GR GGD HN; 

5) Zodra duidelijk is wat de impact en mogelijke kosten zijn 
van de invoering van de Omgevingswet wil de gemeente 
hierover geïnformeerd worden door de GGD. 

 
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 

dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te 
maken. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW190036 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de Financiële Uitgangspunten 

Gemeenschappelijke Regelingen en bijbehorende bijlagen; 
2. Aan de raad het volgende besluit voor te leggen: 

a. De Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2012 
in te trekken; 

b. Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke 
Regelingen 2019 vast te stellen; 

c. Een aantal definities nader verklaren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW190038 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Deelname Proof Of Concept (POC) 'woning gebonden financiering' 
met consortium  De Woonpas 

Besluit Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met deelname aan de Proof Of Concept van 

het consortium De Woonpas; 
2. 5 tot 10 woningeigenaren bereid vinden om deel te nemen 

aan de Proof Of Concept. 
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Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW190041 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Afspraken zorgcontinuïteit Transferium en continuïteit Parlan 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de afspraken voor de zorgcontinuïteit 

februari – oktober 2019; 
2. Kennis te nemen van de maximale kosten per gemeente; 
3. Kennis te nemen van de werkwijze voor de afhandeling van 

de declaraties voor de flexibele kosten; 
4. In te stemmen met de intentieverklaring continuïteit van 

Parlan; 
5. Met het aangaan van de intentieverklaring geen extra 

financiële middelen toe te zeggen; 
6. Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om 

wethouder John Does gelet op artikel 171 van de 
Gemeentewet te mandateren tot het ondertekenen van de 
overeenkomsten bijgevoegd in bijlagen 1 en 2; 

7. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze door te 
sturen naar de gemeenteraad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW190042 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze kadernota gemeenschappelijke regeling Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar / GR RHCA 

Besluit Het college besluit: 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 

kadernota 2020 van de gemeenschappelijke regeling 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar onder de voorwaarde 
dat conform artikel 27.c van de GR (2018) en artikel 3.5 van 
de Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2012 het 
batig saldo uitgekeerd wordt aan de gemeente;  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 
(dagelijks) bestuur van de GR RHCA kenbaar te maken. 
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Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW190043 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Verzoek tot het opheffen geheimhouding documenten die 
samenhangen met 'De 7 Dorpelingen' 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit 

waarbij de gemeenteraad wordt verzocht: 
a) De geheimhouding op de notities van Höcker Advocaten 

van 11 en 12 december 2018 en de notitie van Houthoff 
van 12 december 2018  op te heffen en de 
geheimhouding op de overige stukken in stand te laten;  

b) De verzoeken tot het opheffen van de geheimhouding af 
te doen middels de bijgevoegde besluiten. 

 
 

Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW190045 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze kadernota 2020 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 

Besluit Het college besluit: 
1. Aan de raad voor te stellen een zienswijze af te geven ten 

aanzien van de kadernota 2020 van de GR Cocensus met het 
verzoek: de kadernota op te stellen naar het format van de 
regietafel NHN. 
Hierin te vermelden dat de ontwikkelingen met betrekking tot 
de huisvesting, de BAG en het herwaarderingstraject op basis 
van vierkante meters met belangstelling worden gevolgd. 
Graag worden wij op de hoogte gehouden van de stand van 
zaken; 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 
dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Cocensus kenbaar te maken. 
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Agendapuntnr. 004.12 

  

Adviesnummer BENW190046 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Raadsinformatie stand van zaken Veilig Thuis 

Besluit Het college besluit: 
- Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze door te 

zenden naar de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.13 

  

Adviesnummer BENW190047 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Besluit Het college besluit: 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 

Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
met dien verstande dat het college zo spoedig mogelijk 
geïnformeerd wil worden over de gevolgen van de invoering 
van de Omgevingswet; 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 
dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord kenbaar te maken. 

 
 

Agendapuntnr. 004.14 

  

Adviesnummer BENW190052 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Digitale nieuwsbrief van het college aan de raad 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de digitale nieuwsbrief van het college d.d. 

23 januari 2019 en deze te verzenden aan de raad. 

 
 


