Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
7 mei 2019

Nummer
20

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:
L.A.M. Kompier

, burgemeester

J. Nieuwenhuizen

, wethouder

A.G.W. Jongenelen

, wethouder

M.L. Reijven

, wethouder

N. Langedijk

, wethouder

E. Annaert

, secretaris

Afwezig:

Openbaar gedeelte vastgesteld met 17 volgnummers en vertrouwelijk gedeelte met 2 volgnummers
op 14 mei 2019.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

L.A.M. Kompier

NR
1

DATUM
300419

AFZENDER
Secr

2

290419

BMOfzci

3

--

BPsd

4

290419

BPpez

5

300419

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van 30 april 2019.
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Zienswijzen begroting 2020 en jaarstukken 2018 gemeenschappelijke
regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA).
Voorstel:
1. de raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen op de begroting
2020;
2. de raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen op de jaarstukken
2018.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Recreatieschap Geestmerambacht.
Voorstel:
De raad voor te stellen:
a. geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2020 van de GR
Recreatieschap Geestmerambacht;
b. geen bedenkingen naar voren te brengen bij de jaarrekening 2018 van
de GR Recreatieschap Geestmerambacht;
c. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019 van de GR
Recreatieschap Geestmerambacht.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Beantwoording art. 40 vragen HvL/D66.
Voorstel:
In te stemmen met beantwoording van de artikel 40-vragen van de fractie
Hart voor Langedijk/D66 inzake de ontwikkeling van het stationsgebied
Heerhugowaard.
Besluit:
Aangehouden tot 14 mei 2019.
Onderwerp:
Afwijzen aanvragen Twuyverweg te Sint Pancras.
Voorstel:
1. geen medewerking te verlenen aan de aanvraag “Ruimte voor ruimte”
aan de Twuyverweg 75 te Sint Pancras;
2. geen medewerking te verlenen aan de bouw van zes woningen aan
de Twuyverweg / hoek Spanjaardsdam te Sint Pancras;
3. geen medewerking te verlenen aan de bouw van één woning aan de
Twuyverweg naast 61 te Sint Pancras.
Besluit:
Conform.

NR
6

DATUM
260319

AFZENDER
BPvrom

7

240419

BPsd

8

130319

BPvrom/
VVHgz

9

300419

BPpez

INHOUD
Onderwerp:
Vaststelling bestemmingsplan Kieft te Sint Pancras.
Voorstel:
De raad voor te stellen:
1. de ingediende zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Kieft,
ontvankelijk te verklaren;
2. de ingediende zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan conform
het bepaalde in de reactienota deels gegrond, deels ongegrond te
verklaren;
3. de reactienota vast te stellen;
4. het bestemmingsplan Kieft te Sint Pancras gewijzigd vast te stellen,
bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het
GML bestand NL. IMRO.0416.BPSP2012 part004-va01;
5. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, geen exploitatieplan
vast te stellen;
6. geen milieueffectrapport vast te stellen.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Incidenteel subsidieverzoek extra repetities Caecilia Muziektheater.
Voorstel:
1. een incidentele tegemoetkoming van € 2.230,-- te verlenen voor extra
repetities voor “Caecilia muziektheater “ in verband met deelname van
een groep kwetsbare jongeren;
2. het bedrag te dekken uit het budget Jongerenparticipatie
6204002/442035.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Verlenging recht van opstal antennemast Beverplein.
Voorstel:
1. het recht van opstal, voor de antennemast op het Beverplein te Sint
Pancras, opnieuw aan te gaan;
2. het recht van opstal aan te gaan voor de duur van 15 jaar.
Besluit:
Conform. (Dorpsplatform actief informeren.)
Onderwerp:
Economische Visie en Uitvoeringsprogramma Langedijk 2019-2030.
Voorstel:
1. in te stemmen met de Economische Visie en bijbehorend
Uitvoeringsprogramma Langedijk 2019-2030;
2. de raad aan de hand van bijgaand raadsvoorstel voor te stellen de
Economische Visie en Uitvoeringsprogramma Langedijk 2019-2030
vast te stellen;
3. bij besluitvorming over de Kadernota 2020 en de Meerjarenbegroting
2020 -2024 een definitieve afweging te maken over de bekostiging en
daadwerkelijke uitvoering van het Uitvoeringsprogramma ( of
onderdelen daarvan).
Besluit:
Aangehouden tot 14 mei 2019.
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070519

AFZENDER
BPsd

11

240419

OWbeh

12

020519

BPsd

13
14

140519

BPsd

INHOUD
Onderwerp:
Verlenging periode bovenregionale samenwerking Verwijsindex.
Voorstel:
1. in te stemmen met de verlenging van de bovenregionale
samenwerking Verwijsindex NHN voor de periode van 1 juni 2019 tot
1 juni 2022;
2. in te stemmen met een jaarlijkse evaluatie van de resultaten van de
Verwijsindex.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 VVI.
Voorstel:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken
2018 van de GR VVI;
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begroting
2020 van de GR VVI;
3. de raad voor te stellen om het genomen standpunt over de financiële
stukken van de VVI, door middel van bijgevoegd conceptbrief aan het
DB van het DB van de GR VVI kenbaar te maken.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 GGD Hollands Noorden.
Voorstel:
1. geen zienswijze af te geven bij de begroting 2020, zoals verwoord in
bijgaand raadsvoorstel en bijlage 1: Memo beoordeling financiële
stukken GR GGD Hollands Noorden;
2. de GGD te verzoeken om aan de begroting 2020 toe te voegen;
beoogde resultaten en maatschappelijke effecten;
een begroting van plustaken per gemeente.
3. geen zienswijze af te geven bij de jaarstukken2018,zoals verwoord in
bijgaand raadsvoorstel en bijlage1: Memo beoordeling financiële
stukken GR GGD Hollands Noorden;
4. de GGD drie verzoeken te doen voor toekomstige verantwoordingen:
monitoren van beoogde resultaten;
gebruik maken van beschikbare gezondheidsinformatie;
toevoegen van een overzicht van plustaken per gemeente;
5. deze stukken aan de raad aan te bieden ter besluitvorming.
Besluit:
Conform.
Vervallen.
Onderwerp:
Jaarverslag 2018 WNK en begroting 2020 WNK.
Voorstel:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van
het jaarverslag 2018 WNK;
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van
de begroting 2020 WNK;
3. in te stemmen met het raadsvoorstel en besluit;
4. in te stemmen met de zienswijze-brief aan het Algemeen bestuur van
het WNK.
Besluit:
Conform.
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16
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BMOpc

BMOpc

0205191
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INHOUD
Onderwerp:
Kadernota 2020-2023.
Voorstel:
1. in te stemmen met de voorlopige financiële effecten van de in de
Kadernota 2020-2023 opgenomen voorstellen voor de
begrotingsjaren2020 e.v.;
2. de Kadernota 2020-2023 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
1e tussenrapportage 2019.
Voorstel:
1. in te stemmen met de 1e tussenrapportage 2019;
2. de 1e tussenrapportage 2019 ter vaststelling aan te bieden aan de
raad.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken 2018 OD NHN.
Voorstel:
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting en jaarstukken 2018 van de
OD NHN;
2. de raad voor te stellen zienswijzen in te brengen tegen de
ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018.
Besluit:
Aangehouden tot 14 mei 2019.

