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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW190018 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze kadernota GR BUCH 

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

kadernota 2020 van de GR BUCH. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW190021 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze kadernota Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) 

Besluit Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
kadernota 2020 van de VVI; 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 
(dagelijks) bestuur van de VVI kenbaar te maken. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW190023 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
noord 

Besluit Het college besluit: 
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 
 kadernota 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
 Holland noord: 
 
punt 1: Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken dient 
 een eenduidig overzicht opgesteld te worden over inhoud 
 en impact van deze taken zowel op beleids- als financieel 
 niveau. 
punt 2: Ontegenzeggelijk zal een schaalvergroting bij kunnen dragen 
 aan de ontwikkeling van goed beleid. Wel moet duidelijk 
 vastgelegd worden hoe lokaal beleid, lokale voorkeuren en 
 lokale initiatieven daarin worden gewaarborgd. 
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punt 3: Onduidelijk is wat de financiële consequenties kunnen zijn, 
 zowel bij autonome ontwikkeling per gemeente als bij 
 uitbesteden bij de Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland 
 noord. Voordat een besluit kan worden genomen over het al 
 dan niet uitbesteden van taken dient (meer) inzicht te worden 
 gegeven in de consequenties. 
punt 4: Met de grote gemeenschappelijke regelingen zijn regionaal 
 afspraken gemaakt over de uitgangspunten voor de 
 kadernota. Op enkele punten wijkt de kadernota van de RUD 
 NHN hiervan af. Zo is het verloopmeerjarenperspectief niet 
 juist ingevuld. De stand van de primaire begroting 2019 – 
 2022 moet het saldo zijn van baten en lasten met inbegrip 
 van mutaties aan reserves en niet beperkt tot alleen de 
 lasten. Dit overzicht sluit ook niet aan op bijlage B. De 
 financiële meerjarenraming geeft een tekort aan van 1,6 
 miljoen voor 2020. Niet duidelijk is hoe dit wordt gedekt.  
 
In bijlage A worden de gewogen gemiddelden met twee decimalen 
weergegeven. Op basis van de “de financiële uitgangspunten 
gemeenschappelijke regelingen” die geldt voor de begroting 2020 
moet afronding plaatsvinden op 1 decimaal. Daarnaast noemt u 
weerstandsvermogen. Dit moet volgens ons algemene reserve zijn.   
 
Verder is voor de indexering  de loon-/prijsverhouding 70/30 in de 
uitgangspunten de afgesproken. U wijkt hiervan af. De motivering 
hiervoor achten wij tekort schieten.  
 
Wij gaan ervan uit dat u in uw begroting de vastgestelde financiële 
uitgangspunten volgt of afwijkingen hiervan van een (betere) 
motivering voorziet. 
 
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 
 dagelijks bestuur van  de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
 Holland noord kenbaar te maken. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW190032 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Standplaatsenbeleid 

Besluit Het college besluit: 
1. De artikelen 11 en 12 van het standplaatsenbeleid te wijzigen 

(zie bijlage 2); 
2. Het vastgestelde beleid bekend te maken via overheid.nl en 

de gemeentekrant; 
3. Een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, waarbij het 

bestreden besluit in stand wordt gelaten; 
4. De afdeling bestuursrecht van de Raad van State hierover te 

informeren. 

 
 



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 29 januari 2019  
 

Pagina 3 van 3 
 

 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW190057 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beantwoording raadsvragen inzake handhavingsprocedure MTB 
route in Schoorlse duinen 

Besluit Het college besluit: 
- Akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording van de 

vragen van mevrouw Van Kranenburg (Gemeentebelangen 
BES) uit de Algemene Raadscommissie van 15 januari 2019 
en deze door te sturen ter informatie naar de raad via de 
nieuwsbrief. 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW190062 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Raad informeren over ontwikkelingen in het sociaal domein 

Besluit Het college besluit: 
- Bijgaande brief vast te stellen en aan de raad te verzenden. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW190058 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Voorlopig Ruimtelijk Kader herontwikkeling Oosterkimschool 

Besluit Het college besluit: 
- Akkoord te gaan met het voorlopig Ruimtelijk Kader (versie 

15-12-2017) voor de herontwikkeling van de 
Oosterkimschool. 

 


