Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
28 april 2015

Nummer
17

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 29 volgnummers en vertrouwelijk gedeelte vastgesteld met 6
volgnummers op 12 mei 2015

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
210415

AFZENDER
Secr

2

080415

BMObs

3

020415

OWrea

4

150415

PZbk

5

130415

BMObjz

INHOUD
Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van 21 april 2015.
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Verslag MT vergadering van 8 april 2015.
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Aanbesteding bestek “Herinrichting Raadhuisbuurt”.
Voorstel:
Kennisnemen van:
1. de resultaten van de aanbesteding bestek “Herinrichting Raadhuisbuurt”;
2. de aanbieding van het werk past binnen het beschikbare budget en is
gegund aan de firma “A. Faber BV”.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Huwelijk op vrije locatie Wijndomein De Koen.
Voorstel:
Toestemming verlenen tot voltrekking van een huwelijk op de locatie
Wijndomein “De Koen”, Westelijke Randweg 30, 1722 PZ te ZuidScharwoude.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Bezwaar tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het perceel
Grotendorst 16 te Broek op Langedijk.
Voorstel:
1. kennisnemen van de advisering van de Commissie voor de bezwaarschriften;
2. overeenkomstig het advies van de commissie besluiten om:
a. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
b. het bestreden besluit in stand te laten, onder
aanvulling/verbetering van de gronden waarop het rust, op basis
van de aangedragen aanvullende motivering in de Reactie op
bezwaar.
Besluit:
Conform.
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DATUM
200415

AFZENDER
VVHbeh

7

210415

BPpez

8

210415

BPsd

9

280415

VVHovr

10

200415

VVHjz

INHOUD
Onderwerp:
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN.
Voorstel:
1. onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad bijgevoegd
besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN
vaststellen;
2. de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling, na toestemming
van de gemeenteraad, op de gebruikelijke wijze bekendmaken;
3. een afschrift van het besluit, alsmede van de bekendmaking toezenden
aan de RUD NHN.
Besluit:
Conform. (Omzetten naar raadsvoorstel en -besluit.)
Onderwerp:
Vragen van de heer Mansoer m.b.t. beeldkwaliteitsplan Voorburggracht
224 te Zuid-Scharwoude.
Voorstel:
Akkoord gaan met de bijgaande beantwoording van de vragen van de heer
Mansoer, gesteld tijdens de forumbehandeling over het beeldkwaliteitsplan
Voorburggracht 224 te Zuid-Scharwoude van 7 april 2015.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht (GRGAB).
 Jaarrekening 2014 (concept)
 Programmabegrotingen 2016 (concept)
 Begrotingswijzigingen 2015
Voorstel:
De gemeenteraad inzake de GR-GAB voorstellen :
1. in te stemmen met de jaarrekeningen 2014;
2. in te stemmen met de programmabegrotingen 2016;
3. in te stemmen met de begrotingswijzigingen 2015.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Uitvoeringsprogramma veiligheid 2015.
Voorstel:
1. instemmen met het Uitvoeringsprogramma veiligheid 2015;
2. het Uitvoeringsprogramma veiligheid 2015 ter kennisgeving aan de
raad gemeenteraad toesturen.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Beantwoording raadsvragen ex artikel 40 RvO van PvdA n.a.v. de
bekendmaking van het gereviseerde Horecabeleid.
Voorstel:
Instemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de PvdA over
de bekendmaking van het gereviseerde Horecabeleid 2012.
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele aanpassing.
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210415

BMOfzci

13

240315

PZbk

14

230415

BPsd

15

230415

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Regionaal projectteam jeugd
- bovenregionale samenwerking jeugdhulp NHN.
Voorstel:
1. instemmen met het uitvoeren van een bovenregionaal inkooptraject
inclusief contractmanagement voor de functie Jeugdzorgplus
(Transferium), waarbij de contracten lokaal worden afgesloten en geen
risicoverevening plaatsvindt;
2. instemmen het gezamenlijke voorbereiden en afstemmen van het
inkooptraject voor de overige bovenregionale functies zoals onder
paragraaf 3. Beschreven;
3. instemmen met het vormen van een bovenregionaal inkoopteam in een
flexibele netwerkorganisatie voor het uitvoeren van de voorgestelde
samenwerking;
4. instemmen met het namens Regio Alkmaar verzenden van de brief in
de bijlage aan het ministerie van VWS.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Dede wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Regionaal
Historisch Centrum (RHCA).
Voorstel:
1. instemmen met de derde wijziging van de gemeenschappelijke
regeling, conform het concept van het RHCA;
2. de raad voorstellen een gelijkluidend besluit te nemen, een en ander,
zoals verwoord in het ontwerpraadsvoorstel.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen.
Voorstel:
De Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen vaststellen.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Ontwerpbegrotingen 2015 en 2016 van de gemeenschappelijke regeling
Halte Werk.
Voorstel:
1. instemmen met de ontwerpbegrotingen 2015 en 2016 van de
gemeenschappelijke regeling Halte Werk;
2. beide ontwerpbegrotingen van Halte Werk aan raad voorleggen, opdat
zij (voor 1 juli a.s.) zijn zienswijze kenbaar kan maken, conform
bijgevoegd raadsvoorstel.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de
regio Alkmaar.
Voorstel:
Instemmen met het plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting
statushouders in de regio Alkmaar.
Besluit:
Conform.
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280415
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--

FINpc

INHOUD
Onderwerp:
Resultaten eerste controlemeting Voorburggracht te Oudkarspel.
Voorstel:
1. het rapport “controlemetingen woningen Voorburggracht te
Oudkarspel” en snelheids-/intensiteitsmeting voor kennisgeving
aannemen en beschikbaar stellen op de website;
2. in kaart brengen hoe het niveau van de trillingen kan worden
teruggebracht;
3. bewoners en gemeenteraad informeren via respectievelijk een
bewonersbrief en raadsmemo.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Jaarverslag politie eenheid Noord-Holland.
Voorstel:
Kennisnemen van het jaarverslag veiligheid van de politie eenheid NoordHolland.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio NHN.
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel over het geven van een
zienswijze aangaan de jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio NHN.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Verordening Cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk.
Voorstel:
De raad voorstellen de verordening Cliëntenparticipatie Halte Werk
gemeente Langedijk vast te stellen.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Begroting 2016 Veiligheidsregio NHN.
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel over het geven van een
zienswijze aangaande de begroting 2016 van de Veiligheidsregio NHN.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
VVI, jaarstukken 2014, eerste begrotingswijziging 2015 en Kadernota en
begroting 2016.
Voorstel:
1. kennisnemen van de jaarstukken 2014, de eerste begrotingswijziging
2015, de Kadernota 2016 en de conceptbegroting 2016;
2. de raad voorstellen in te stemmen met de jaarstukken 2014 en
begroting 2016.
Besluit:
Conform.
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INHOUD
Onderwerp:
Jeugdwet: vervolgvragen art. 40 RvO Ouderbijdragen in de Jeugdwet
Voorstel:
1. akkoord gaan met de beantwoording op de vragen volgens de bijlage;
2. de reactie van het college zenden aan de raadsfracties volgens
bijgevoegde conceptbrief.
Besluit:
Aangehouden.
Onderwerp:
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA):
- Jaarrekening 2014 (concept);
- Programmabegrotingen 2016 (concept).
Voorstel:
De gemeenteraad voorstellen:
1. in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2016 en daarbij
een zienswijze in te dienen op de opgenomen index vanaf 2017;
2. RHCA te verzoeken de onderstaande punten alsnog in de begroting te
verwerken:
a. een meerjarig overzicht van de stand van reserves en begrote
uitnamen en stortingen;
b. het EMU saldo;
c. de volgende financiële kengetallen, conform de verplichting in de
BBV:

Solvabiliteit

Netto schuldquote (met en zonder correctie doorleningen)

Structurele exploitatieruimte;
d. de in de begroting genoemde risico’s te kwantificeren en een
overzicht op te stellen met een verdeling, conform de verdeelsleutel,
naar de deelnemende gemeenten;
3. in te stemmen met de jaarstukken 2014 van de GR-RHCA en daarbij
een zienswijze in te dienen op het standpunt met betrekking tot de
inzet van derivaten en het RHCA te verzoeken deze te wijzigen in het
nooit zullen inzetten daarvan;
4. RHCA te verzoeken in de jaarstukken 2014 een investeringsoverzicht
op te nemen van alle afzonderlijke investeringen en bijbehorende
afschrijvingslasten. Uit dit overzicht dient duidelijk te blijken wat voor
het betreffende jaar aan investeringen begroot was, de realisatie
daarvan en welke verschuiven naar latere jaren.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Raadsvoorstel financiële stukken GGD HN.
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en deze aan te bieden aan het
forum van 19 mei 2015 en ter vaststelling aan de raad van 3 juni 2015.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Raadsmemo Effectvoorzieningen Jaarstukken 2014 op het meerjarenperspectief.
Voorstel:
Akkoord gaan met de inhoud van de raadsmemo Effectvoorzieningen
Jaarstukken 2014 op het meerjarenperspectief en deze verzenden aan de
raad.
Besluit:
Conform.
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27
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BPsd

29

230415

VVHbeh

INHOUD
Onderwerp:
Voornemen oprichting Coöperatie GGD Support Centrum.
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en deze aan te bieden aan het
forum van 19 mei 2015 en ter vaststelling aan de raad van 3 juni 2015.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Regionaal contractmanagement deel II.
Voorstel:
1. instemmen met de uitwering van de regionale samenwerking in een
samenwerkingsovereenkomst;
2. instemmen dat de gemeente Alkmaar als budgethouder optreedt. Dit
wordt eveneens uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst;
3. instemmen met de aanvullende kosten voor Langedijk van € 23.000,-voor de transformatie van Jeugdhulp en Wmo en inhoudelijke
ondersteuning. Deze kosten wordt gedekt uit 923/6.205401 (Wmo
uitvoeringskosten) en 660/6204600 (Jeugd uitvoeringskosten).
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Beëindiging projectorganisatie oprichting één regionale sociale dienst met
de gemeente Alkmaar, Graft-De Rijp, Langedijk en Schermer
Voorstel:
Instemmen dat het college voldoende is geïnformeerd over het verloop van
het project “regionale sociale dienst” en verleent de projectgroep en
procesbegeleider decharge.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Ontwerpjaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 RUD NHN.
Voorstel:
1. zienswijze afgeven op de ontwerpjaarrekening 2014 van de RUD NHN,
zijnde:
- het algemeen bestuur van de RUD wordt geadviseerd allereerst de
algemene reserve op het maximaal aanbevolen niveau van
€ 267.700,-- te brengen, en het overige te verdelen over de
genoemde bestemmingsreserves;
2. zienswijze afgeven op de ontwerpbegroting 2016 van de RUD NHN,
zijnde:
- de gemeente Langedijk kan zich vinden in de ontwerpbegroting
2016.
Besluit:
Conform.

