Bekendmakingen week 1 – 2018
Vaststelling subsidieplafonds 2018
Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maakt overeenkomstig artikel 4:27 lid
1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij op 19 december 2017 de subsidieplafonds voor
onderstaande subsidieregelingen als volgt heeft vastgesteld:
Naam subsidieregeling

(Deel)subsidieplafond 2018

Deelsubsidieverordening Participatie en Sociale Samenhang
Deelsubsidieverordening Jeugd (activiteiten art. 3a)
Deelsubsidieverordening Jeugd (activiteiten art. 3d)
Deelsubsidieverordening Wonen, Welzijn en Zorg
Deelsubsidieverordening Sport
Deelsubsidieverordening Kunst en Cultuur (activiteiten art. 2)
Deelsubsidieverordening Kunst en Cultuur (activiteiten art. 3a, b, d
en e)
Deelsubsidieverordening Kunst en Cultuur (activiteiten art. 3c en f)
Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse educatie
(activiteit art. 3 lid 1)
Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse educatie
(activiteit art. 3 lid 2)
Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds

€ 195.221
€ 19.142
€ 75.000
€ 390.834
€ 155.852
€ 13.005
€ 44.440
€ 27.490
€ 420.935
€ 150.000
€ 100.000

Wij wijzen u erop dat het College bovenstaande subsidieplafonds kan verlagen. Deze verlaging heeft op
zich geen gevolgen voor aanvragen die zijn ingediend voordat de verlaging bekend is gemaakt (artikel
4:27 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht). Een afwijzing op andere gronden dan overschrijding van
het subsidieplafond blijft uiteraard wel mogelijk.
Tenslotte laten we u, overeenkomstig artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, weten dat in de
desbetreffende subsidieregelingen is geregeld hoe de beschikbare subsidiegelden over de in beginsel
voor honorering in aanmerking komende aanvragen worden verdeeld. In het subsidieloket op de website
van de gemeente Heerhugowaard staat een link naar de subsidieregelingen:
https://www.heerhugowaard.nl/inwoners/inwonersloket/subsidieloket/
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Lijst Monumentale bomen 2017
Sinds 4 oktober 2011 gelden voor het kappen van een boom minder regels. Het is voor de eigenaar van
een boom eenvoudiger om deze te kappen. Wanneer een boom niet op de 'Lijst Monumentale bomen''
(lijst) staat vermeld is geen kapvergunning meer noodzakelijk voor de eigenaar. In de loop der jaren kan
de lijst veranderen, bomen kunnen worden toegevoegd (of afvallen (door kap en ziekte).
De lijst 'Monumentale bomen Heerhugowaard', als bijlage van Apv artikel 4.11 'Het bewaren van
Houtopstanden' is op 12 december 2017 vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders
Heerhugowaard. De lijst is digitaal en te bekijken op www.heerhugowaard.nl/bomen. En tevens op papier
op het gemeentehuis in te zien.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te
dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit.

Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard.
Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit naar: Postbus 390, 1700
AJ Heerhugowaard. In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:
Uw naam, adres
Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing
De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft
Daarnaast verzoeken wij u om in het bezwaarschrift een telefoonnummer en e-mail adres te vermelden.
Voorlopige voorziening
De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent
dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de
Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door
de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw
bezwaarschrift is beslist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift
heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te
Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Voor de behandeling van een
verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig.
Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.
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Bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard maken bekend zij op 19 december
2017 beleidsregels in het kader van de Participatiewet heeft vastgesteld.
Vanwege wetswijzingen per 1 januari 2017 en om twee nieuwe beleidsregels te kunnen opstellen, heeft
de raad op 17 oktober 2017 de verordeningen voor de uitvoering van de Participatiewet aangepast
(RB2017086). Als gevolg van de wetswijzigingen kunnen de beleidsregels beschut werk worden
ingetrokken en moeten de beleidsregels loonkostensubsidie worden aangepast.
Om maatwerk voor de klant te kunnen verrichten zijn er 2 nieuwe beleidsregels opgesteld. Dat zijn de
beleidsregels ondersteuning niet uitkeringsgerechtigden naar werk en de beleidsregels reiskosten bij reintegratie.
De beleidsregels treden in werking op 1 januari 2018.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit
bezwaar maken bij het college van B&W, postbus 390, 1700 AJ
Heerhugowaard. De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van
de dag gelegen na de dag van publicatie.

In het bezwaarschrift vermeldt u:
a. uw naam, adres en telefoonnummer;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt;
d. de reden waarom u bezwaar maakt;
e. uw handtekening.
Het besluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij het
informatiecentrum in het gemeentehuis.
Burgemeester en wethouders,
Heerhugowaard, 21 november 2017
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Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
20-12-2017
20-12-2017
21-12-2017
22-12-2017
22-12-2017
22-12-2017
23-12-2017
23-12-2017

Locatie
’t Meijmerige Land 4
Oosterweg 1
Middenweg 5A
Keerkring 51
Veenhuizerweg 49
Oterlekerweg 1A
Hectorlaan 7
Ripprantsweijde 22

Werkzaamheden
bouwen woning
aanleggen in-/uitrit
verplaatsen dam/inrit
plaatsen dakkapel linker zij dakvlak
bouwen woning na sloop
herbouwen bedrijfsruimte
vergroten twee lokalen
bouwen woning

Deze aanvragen zijn of worden in behandeling genomen. Het is altijd mogelijk om een aanvraag in te
zien. Belt u even als u van plan bent langs te komen of maak een afspraak via
www.heerhugowaard.nl/afspraak. De frontoffice van de afdeling Omgevingsvergunning is bereikbaar
onder telefoonnummer 14 072

Verleende omgevingsvergunningen/bouwvergunningen
Door burgemeester en wethouders van Heerhugowaard verleende vergunningen:
Datum
verzonden
Locatie
Werkzaamheden
20-12-2017
Ripprantsweijde 8
bouwen woning met garage
20-12-2017
Schapenweg 8
renoveren keuken
22-12-2017
Madeliefstraat 16
het bouwen van een dagactivitetiencentrum
Bezwaar: zie elders op de pagina

Zienswijze:
Tijdens de genoemde termijn (twee of zes weken) kunnen belanghebbenden een mondelinge of
schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de administratie van de
afdeling Omgevingsvergunning (tel.nr. 14 072). Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag
gemaakt.
Bezwaar:
Binnen zes weken na datum van verzending van deze vergunningen kan een bezwaarschrift worden
ingediend. Een bezwaarschrift kan alleen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
In dit bezwaarschrift vermeldt u:
uw naam, adres en telefoonnummer;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
de reden waarom u bezwaar maakt;
uw handtekening.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed
dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003BR Haarlem.
Bij een verleende omgevingsvergunning voor de onderdelen:
- kappen;
- handeling met gevolgen voor beschermde monumenten;
- slopen;
- werk of werkzaamheden uitvoeren;
moet nog aanvullend worden vermeld dat de vergunninghouders met de werkzaamheden mogen
beginnen, met ingang van de zevende week na dag van bekendmaking (is dag van verzending van
de vergunning aan aanvrager), ongeacht eventueel ingediende bezwaren
Beroep:
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de
verzenddatum van het besluit zijn ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus
1621, 2003BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed
dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de President van de Rechtbank.
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