Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
7 april 2015

Nummer
14

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 9 volgnummers en vertrouwelijk gedeelte vastgesteld met
6 volgnummers op 14 april 2014

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
310315

AFZENDER
Secr

2

180315

BMObs

3

230315

BPsd

4

240315

OWbeh

5

240315

VVHjz

6

240315

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van 31 maart 2015.
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Verslag MT vergadering van 18 maart 2015.
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2014.
Voorstel:
1. vaststellen van de gemeentelijke jaarverantwoording toezicht en
handhaving kinderopvang 2014, inclusief toelichting;
2. akkoord gaan met publicatie op de website
www.waarstaatjegemeente.nl;
3. jaarverantwoording ter kennisname zenden aan de raad.
Besluit:
Aangehouden tot 14 april 2015.
Onderwerp:
Verkeersonderzoek verlengen De Punt.
Voorstel:
1. memo Studie doortrekken De Punt voor kennisgeving aannemen;
2. doortrekken van De Punt opnemen als voorkeur in het Verkeer- en
Vervoersplan Langedijk – beleidsuitwerking periode 2015-2018;
3. nader onderzoek doen naar de financiële en planologische
haalbaarheid.
Besluit:
Ad 1. Conform.
Ad 2. Als studievariant opnemen in VVL.
Onderwerp:
Uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2015-2016.
Voorstel:
1. het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht 2015-2016;
2. de raad informeren over het vastgestelde document.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
3 Woningen aan De Kieft te Sint Pancras.
Voorstel:
1. instemmen met de ontwikkeling van 3 woningen aan De Kieft te Sint
Pancras;
2. de aanvrager verzoeken een goede ruimtelijke onderbouwing op te
stellen;
3. de raad in kennis stellen van dit besluit.
Besluit:
Conform.

NR
7

DATUM
300315

AFZENDER
BPvrom

8

170315

BPvrom

9

020404

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Afstand LPG-tankstation – dienstgebouw begraafplaats Oostervaart.
Voorstel:
Besluiten om in te stemmen met de afwijking van de richtwaarde voor het
plaatsgebonden risico van het LPG-vulpunt tot het dienstgebouw van
begraafplaats Oostervaart door:
1. het opnemen van het dienstgebouw in het bestemmingsplan
Buitengebied;
2. de doorzet van LPG in de omgevingsvergunning te beperken tot
999m3 per jaar;
3. geen venstertijden op te nemen voor de bevoorrading van LPG;
4. het personeel dat incidenteel gebruik maakt van het dienstgebouw op
de hoogte te stellen van de aanwezigheid van het LPG-vulpunt aan de
achterzijde van het gebouw, en aan te geven hoe te handelen in het
geval van een calamiteit tijden het lossen van LPG.
Besluit:
Conform.
Onderwerp:
Nota van Uitgangspunten Evenemententerrein Geestmerambacht.
Voorstel:
1. instemmen met het onderwerp van de Nota van Uitgangspunten
Bestemmingsplan Evenemententerrein Geestmerambacht;
2. het ontwerp op grond van de “Inspraakverordening Langedijk 2009”
voor zes weken ter inzage leggen;
3. het ontwerp ter kennisname aanbieden aan de raad;
4. de personen, die t.b.v. het opstellen van de Nota van Uitgangspunten
zijn geïnterviewd, informeren via bijgaande brief.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van nadere informatie.
Onderwerp:
Conceptreactie provinciale structuurvisie en provinciale verordening.
Voorstel:
Instemmen met het verzenden van bijgevoegde brief namens de regio
Alkmaar.
Besluit:
Conform.

