
 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer :  
Documentnummer : CONCEPT 
Onderwerp : Toekomst De Beeck 
Opsteller : S. Onder 
Portefeuillehouder(s) : Jan Houtenbos 

beeldkwaliteitsplan De Beeck Jan Houtenbos agendaverzoek aan presidium  
Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren, verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving:  
Voor de herbouw van Sportcentrum De Beeck heeft een aanbestedingsprocedure 
plaatsgevonden, die niet tot een geldige inschrijving heeft geleid. De daarop volgende 
onderhandelingsprocedure heeft tot een aanbieding geleid voor de herbouw van De Beeck. 
Om risico’s door gebruik van de bestaande fundering te voorkomen en maximale invulling te 
kunnen geven aan de verduurzaming van het gebouw door o.a.de bassins te isoleren is een 
extra krediet noodzakelijk. 
  
 
 
 

 
Kern van de zaak 
De raad wordt besluitvorming gevraagd over de toekomst van De Beeck. 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 

 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 
Concept rb/rv Toekomst De Beeck 
Notitie  
Anders  
Datum indiening 3 december 2019 

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium 10-12-2019 ARC 16-01-2020  45 minuten 

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
 
 
 

 



 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer :  
Documentnummer :  
Onderwerp : Woningverduurzaming met baatbelasting 
Opsteller : J. Cramer 
Portefeuillehouder(s) : wethouder J. Houtenbos 

Woningverduurzaming met baatbelasting wethouder J. Houtenbos agendaverzoek aan presidium  
Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren,verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving:  
Voorgesteld wordt om op 30 januari 2020 de Verordening baatbelasting door de raad vast te 
laten stellen, deze heeft betrekking op de woningen die in het kader van de pilot 
‘woningverduurzaming met inzet van baatbelasting’ worden verduurzaamd. 
 

 
Kern van de zaak 
In de pilot ‘woningverduurzaming met inzet van baatbelasting’ worden er 10 woningen 
verduurzaamd. Hierbij worden de kosten in rekening gebracht door middel van een aanslag 
baatbelasting. Hierdoor is er sprake van een objectgebonden financiering die bij verkoop van 
de woning overgaat op de nieuwe eigenaar. Voorafgaand aan de verduurzaming dient de 
Verordening baatbelasting te worden vastgesteld. 
 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 

 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen)  
 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

 
Bijlagen 
Concept rb/rv  
Notitie  
Anders  
Datum indiening  

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium 10-12-2019 ARC 16-01-2020  10 minuten 

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
 
 
 

 



 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer :  
Documentnummer : 19.B005735 
Onderwerp : Overdracht en (mogelijk) fusie van OBS De Boswaid 
Opsteller : B. Pols 
Portefeuillehouder(s) : A. Tromp 

Overdracht en (mogelijk) fusie van OBS De Boswaid A. Tromp agendaverzoek aan presidium  
Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren,verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving:  
De raad heeft op basis van de Wet op het primair onderwijs een wettelijke taak wanneer er 
sprake is van het opheffen van een openbare school. De raad moet instemmen met het besluit 
tot opheffen. Wanneer er een openbare school wordt opgeheven schrijft artikel 159, lid 2 van 
de Wet Primair Onderwijs voor, dat de gemeenteraad 12 maanden voor de voorgenomen 
opheffing geïnformeerd moet worden, waarbij de raad de gelegenheid heeft de school terug te 
nemen en zelf het bestuur over de school te voeren. 
 
 
 

 
Kern van de zaak 
Bij de behandeling in de raad gaat het om de besluitvorming van de raad al dan niet in te 
stemmen met een voorgenomen fusie tussen de Boswaid en Sint Jozefschool in Egmond aan 
de Hoef. De fusie wordt onderzocht omdat de Boswaid een te klein leerlingenaantal heeft om 
een kwalitatief goede en financieel gezonde school te blijven. 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 

 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 
Concept rb/rv  
Notitie  
Anders Brief ISOB van 11 juli 2019 betreft Overdracht en (mogelijke) fusie van 

OBS De Boswaid 
Brief ISOB van 12 november 2019 betreft proces fusie Boswaid en 
Jozefschool Egmond aan de Hoef 
 

Datum indiening 4 december 2019 
 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium 10-12-2019 ARC 16-01-2020  30 minuten 

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
 
 
 

 



 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer :  
Documentnummer : 19.B005737 
Onderwerp : Opheffing Regeling Gemeenschappelijk Orgaan en wijziging 

statuten ISOB 
Opsteller : B. Pols 
Portefeuillehouder(s) : A. Tromp 

Opheffing Regeling Gemeenschappelijk Orgaan en wijziging statuten ISOB A. Tromp agendaverzoek aan 
presidium  
Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren,verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving:  
Opheffen Regeling Gemeenschappelijk orgaan en wijziging statuten ISOB is een bevoegdheid 
van de raad, die vanuit de wet zorgplicht voor het openbaar onderwijs heeft. 
 
 
 

 
Kern van de zaak 
De Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) is de openbare 
onderwijsorganisatie voor primair onderwijs in Noord- en Midden Kennemerland. De scholen 
van ISOB zijn gevestigd in 5 gemeenten, waaronder Alkmaar. De ISOB heeft het college 
verzocht het voorstel tot het opheffen van de Regeling Gemeenschappelijk Orgaan ISOB 
(ISOB-raad) en een wijziging in de statuten van de ISOB ter besluitvorming aan de raad voor te 
leggen. De vormgeving van de ISOB-raad als gemeenschappelijke regeling die een deel van 
de bevoegdheden van de gemeenteraden uitoefent past niet meer bij de governance-structuur 
zoals schoolbesturen die hebben ingericht op basis van de Wet ‘Goed onderwijs, goed 
bestuur’.  

 
 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 

 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 
orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 
Concept rb/rv  
Notitie  
Anders -Verzoek ISOB tot opheffing ISOB-raad en wijziging statuten  

-Regeling GMR ISOB 2007 
-Statuten ISOB 2012 met arcering  
 

Datum indiening  
 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium 10-12-2019 ARC 16-01-2020  30 minuten 

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
 
 
 

 



 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer :  
Documentnummer : 19.B005770 
Onderwerp : Inhuur extra formatie i.r.t. bouwbegroting 
Opsteller : M. Krijgsman 
Portefeuillehouder(s) : Klaas Valkering 

Inhuur extra formatie i.r.t. bouwbegroting Klaas Valkering agendaverzoek aan presidium  
Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren,verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving:  
Het college heeft aangegeven de raad nader te informeren over de effecten van de 
bouwbegroting op de formatie. Hierin voorziet het agendapunt. 
 

 
Kern van de zaak 
Met de bouwbegroting, vastgesteld d.d. @@@@ wil het college een aanzienlijke versnelling 
aanbrengen in de woningbouwopgaven van Bergen. De in de bouwbegroting genoemde 
projecten vallen echter buiten de reguliere formatie. Dekking kan voor een groot deel worden 
gevonden in kostenverhaal c.q. de grondexploitatie.  
 
De gemeenteraad zal worden gevraagd budget beschikbaar te stellen om de extra in te huren 
formatie voor te financieren.  
 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 

 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 
Concept rb/rv  
Notitie  
Anders  
Datum indiening  

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium 10-12-2019 ARC 16-01-2020  30 minuten 

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
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