Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
14 mei 2019

Nummer
22

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:
L.A.M. Kompier

, burgemeester

J. Nieuwenhuizen

, wethouder
, wethouder

M.L. Reijven

, wethouder
, wethouder

E. Annaert

, secretaris

Afwezig:
A.G.W. Jongenelen
N. Langedijk

Openbaar gedeelte vastgesteld met 9 volgnummers en vertrouwelijk gedeelte met 2 volgnummers
op 21 mei 2019.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

L.A.M. Kompier
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Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van 7 mei 2019.
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform, met dien verstande, dat het besluit als vermeld bij volgnummer
15 van de besluitenlijst van 7 mei 2019 wordt toegevoegd, dat de
portefeuillehouder gemachtigd wordt tekstuele wijzigingen door te voeren.
Onderwerp:
Jaarverslag 2018 Halte Werk en begroting 2020 Halte Werk.
Voorstel:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen t.a.v. het
jaarverslag 2018 Halte Werk;
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen t.a.v. de begroting
2020 Halte Werk;
3. in te stemmen met het raadsvoorstel en -besluit;
4. in te stemmen met de zienswijzebrief aan het bestuursteam Halte
Werk.
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:
Conform.
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:
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 21 mei 2019. (Beantwoording aapassen.)
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Onderwerp:
Advisering begroting 2020, zienswijze jaarstukken 2018 Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord.
Voorstel:
1. geen zienswijze in te dienen bij de begroting en jaarstukken 2018;
2. de volgende wensen en bedenkingen te uiten t.a.v. het voorstel over
de oprichting van de Brandweerschool:
a. in de akte van oprichting staat bij artikel 18, lid 1 dat de winst
standaard wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Wens is
om dit niet standaard te doen en op voorspraak van de algemene
ledenvergadering.
Verder zijn er geen wensen en bedenkingen tegen de oprichting van
de Brandweerschool.
3. in te stemmen met het raadsvoorstel;
4. het raadsvoorstel in te brengen voor de raadsvergadering van 11 juni
2019.
Besluit:
Conform, m.u.v. beslispunt 2. Raadsvoorstel en -besluit aanpassen.
Onderwerp:
Bedrijfsvoeringsorganisatie Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie
Langedijk en Heerhugowaard.
Voorstel:
1. de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Langedijk en
Heerhugowaard vast te stellen;
2. de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Langedijk en
Heerhugowaard voor toestemming aan de gemeenteraad voor te
leggen.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Contrair gaan tegen besluit van Commissie voor de bezwaarschriften van 4
maart 2019.
Voorstel:
Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over het bezwaar
van Sportinstituut De Geus over het inschakelen van brandwachten niet
over te nemen.
Besluit:
Met herstel van de motiveringsgebreken het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren.
Onderwerp:
Financiële bijdrage Stichting Dorpshuis De Geist.
Voorstel:
1. in te stemmen met een financiële bijdrage van € 33.500, exclusief de
eerder verstrekte € 9.000 voor de exploitatie van het dorpshuis in
2019 ter ondersteuning van de gewenste aanpassingen in de
accommodatie;
2. vanuit de eigen (programma) middelen dan wel via de 2e tussenrapportage éénmalig een bedrag van € 33.500 beschikbaar te stellen
c.q. op te nemen;
3. het bestuur van Stichting Dorpshuis De Geist middels een brief te
berichten dat de subsidierelatie ten behoeve van de exploitatie per
1 januari 2020 wordt beëindigd.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van nieuw advies.

