Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
28 maart 2017

Nummer
15

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

P.J. Beers

, wethouder

J. Nieuwenhuizen

, wethouder

B.J.N. Fintelman

, wethouder

E. Annaert

, secretaris

Afwezig:

Openbaar gedeelte vastgesteld met 11 volgnummers en vertrouwelijk gedeelte met 4 volgnummers
op 4 april 2017.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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DATUM
210317

AFZENDER
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VVHjz
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210317

BPsd
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140317

BPsd

INHOUD
Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van 21 maart 2017.
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Aanwijzingsbesluit Toezichthouders APV en Afvalstoffenverordening.
Voorstel:
Als college van burgemeester en wethouders dan wel burgemeester, ieder
voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft te besluiten,
aan te wijzen als toezichthouders:
1. alle buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente
Heerhugowaard;
2. alle opsporingsambtenaren van de Nationale politie, Eenheid NoordHolland, District Noord-Holland Noord, basisteam Heerhugowaard.
Een en ander conform de bijlage: Aanwijzingsbesluit Toezichthouder APV
en Afvalstoffenverordening, dat onderdeel uitmaakt van dit besluit.
Besluit:
Aangehouden tot 4 april 2017 in afwachting van aangepast advies.
Onderwerp:
Beantwoording vragen ambulancezorg.
Voorstel:
1. de memo vast te stellen;
2. de memo aan te bieden aan de raad.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van een aangepaste versie.
Onderwerp:
Bovenregionale Uitvoeringsagenda Specialistische Jeugdhulp.
Voorstel:
1. de uitvoeringsagenda specialistische jeugdhulp Noord-Holland-Noord
voor 2017 en 2018 vast te stellen, conform bijlage 1 en bijbehorende
planning in bijlage 2;
2. de structuur voor de bovenregionale samenwerking specialistische
jeugdhulp Noord-Holland Noord in 2017 en 2018 vast te stellen
conform bijlage 3;
3. in te stemmen met de aanstelling van een projectbegeleider en
projectondersteuner in 2017 en 2018 en de kosten ad € 8.475 te
dekken uit het vierkant voor het Sociaal Domein;
4. het voorbehoud op de financiële paragraaf van de
transformatieagenda, zoals in het collegebesluit van 13 december
2016 te handhaven, omdat deze randvoorwaardelijk zijn en nog niet
inzichtelijk.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2015.
Voorstel:
1. het Cliëntervaringsonderzoek 2015 Wmo vast te stellen;
2. het Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd vast te stellen;
3. de rapportages ter informatie aan de raad aan te bieden.
Besluit:
Conform.
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INHOUD
Onderwerp:
Artikel 40 vragen ChristenUnie en Kleurrijk Langedijk.
Voorstel:
In te stemmen met bijgaande beantwoording van vragen ex artikel 40 RvO
van de ChristenUnie en Kleurrijk Langedijk.
Besluit:
Conform, met inachtneming van tekstuele aanpassingen.
Onderwerp:
Raadsmemo uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan
Veilingterrein Oost.
Voorstel:
In te stemmen met bijgaand memo aan de raad.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’.
Voorstel:
1. in te stemmen met de reactienota;
2. de Visie 'Langedijk ontwikkelt met water', inclusief bijbehorend
Ontwikkelperspectief en Actie-Projectenlijst vast te stellen;
3. in te stemmen met de voorbereiding van het Uitvoeringsplan ‘Langedijk
ontwikkelt met water’, vooruitlopend op vaststelling van de Visie in de
raad;
4. de Visie 'Langedijk ontwikkelt met water', inclusief bijbehorend
Ontwikkelperspectief en Actie- en Projectenlijst ter vaststelling aan te
bieden aan de raad en in te stemmen met het raadsvoorstel;
5. bekendheid te geven aan het collegebesluit en in te stemmen met het
persbericht.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Veilingterrein Oost te NoordScharwoude.
Voorstel:
1. de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wro te
nemen;
2. tevens in het besluit op te nemen, dat:
a. zonder omgevingsvergunning van uw college het verboden is
bouwwerken te slopen;
b. zonder omgevingsvergunning van uw college het verboden is het
gebruik van aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen;
c. zonder omgevingsvergunning van uw college het verboden is
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren.
Besluit:
Conform.

NR
10

DATUM
210217

AFZENDER
VVHbeh

11

210317

BPpez

INHOUD
Onderwerp:
Uitvoeringsprogramma VTH-taken.
Voorstel:
1. kennis te nemen van het oordeel van de provincie Noord-Holland dat
de toezicht- en handhavingstaken adequaat worden uitgevoerd;
2. het 'Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht 2017-2018' vast te stellen;
3. akkoord te gaan met het niet houden van periodiek toezicht op milieuinrichtingen vallend onder categorie 2;
4. het 'VTH-uitvoeringsprogramma 2016-2017' voor de door de RUD
NHN, namens Langedijk, uit te voeren werkzaamheden vast te stellen;
5. de extra kosten (€ 11.239,--) voor de uitvoering van het ‘VTHuitvoeringsprogramma 2016-2017’ mee te nemen in de 1e
actualisering van de begroting 2017;
6. de structurele extra kosten vanaf 2018 ad € 15.000,-- mee te nemen in
de Kadernota 2018.
Besluit:
Aangehouden.
Onderwerp:
Voortzetting regionale samenwerking Noord-Holland Noord en
Ontwikkelingsbedrijf NHN.
Voorstel:
1. het voornemen te uit te spreken om de regionale economische
samenwerking in Noord-Holland Noord te continueren en verder te
versterken gedurende de periode 2018 tot 2025 en daarbij het
Ontwikkelingsbedrijf NHN in te blijven zetten als uitvoeringsorganisatie
voor deze regionaal economische samenwerking;
2. in te stemmen met de teksten van de bijgevoegde:
- Concept Aandeelhoudersovereenkomst.
- Concept Dienstverleningsovereenkomst.
3. kennis te nemen van het Concept Meerjarenplan Ontwikkelingsbedrijf
2018-2025;
4. bovengenoemde concept aandeelhoudersovereenkomst en conceptdienstverleningsovereenkomst voor wensen en bedenkingen voor te
leggen aan de gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief;
5. ten behoeve van de opdrachtverlening aan het Ontwikkelingsbedrijf
NHN, de raad in de Kadernota 2018 vanaf 2018 structureel een bedrag
te laten reserveren van € 5.650,- en voor 2018 éénmalig € 5.178,- voor
de kosten van aanpassingen in huisvesting en personeel.
6. de voortzetting van de jaarlijkse bijdrage aan het lobby-overleg vanaf
2018 op te nemen in de jaarlijkse bijdrage voor het
Ontwikkelingsbedrijf NHN.
7. de jaarlijkse bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf vanaf 2018 jaarlijks
te indexeren op basis van de cao-loonindex.
Besluit:
Aangehouden tot 4 april 2017.

