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Onderwerp:
Besluitenlijst van 22 februari 2011
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 9 februari 2011
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Mobiliteitspunt W erken in Noord-Holland Noord
Voorstel:
- in principe aansluiten bij het mobiliteitspunt Werken in NoordHolland Noord, vooralsnog voor een periode van twee jaar;
- aan het einde van het tweede jaar een evaluatie plannen als
input voor besluitvorming continueren aansluiting mobiliteitspunt;
- de Ondernemingsraad betrekken in deze keuze en om
instemming vragen (artikel 27 Wet op de ondernemingsraden)
voor
wat
betreft
aanpassing
van
de
wervingen
selectieprocedure;
- een plan(ning) opstellen voor de verdere uitvoering
(enthousiasmeren OR, informeren overige medewerkers,
bepalen datum aansluiting e.d.).
Besluit:
Conform
Onderwerp:
BKL/AOL (verslag 5 oktober 2010)
Voorstel:
Verslag periodiek overleg van 5 oktober 2010 vaststellen en
toesturen aan beide besturen.
Besluit:
Conform
Vervallen
Onderwerp:
Wandelpaden Oosterdelgebied
Voorstel:
Instemmen met de aanleg van wandelpaden langs de Reiger en
Lepelaar en de verbindingen naar de Oosterdijk conform
bijgevoegd advies en hiervoor het gereserveerde budget
(ad € 200.000,--) op het investeringsprogramma en het
gereserveerde budget binnen de kostenpost Cultuur- en
natuurhistorie (ad € 30.000,--) gebruiken.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Scenariokeuze Sint Pancras
Voorstel:
De raad voorstellen:
1. het scenario De Geist en diverse scenariovarianten verbandhoudend met de locatie Kroonenburghof, te laten afvallen,
omdat de realiteitswaarde daarvan nihil is;
2. het scenario Molenhoeve en de daarin genoemde varianten te
laten afvallen, omdat handhaving van Molenhoeve op de
huidige locatie niet mogelijk blijkt;
3. de beschikbaarheid van de locatie Volkstuinen als mogelijke
locatie voor sv Vrone te laten vervallen;
4. de beschikbaarheid van de locatie Oostrand als mogelijke
locatie voor sv Vrone te beperken tot het deel wat behoort tot
de Groene Loper;
5. als locatie voor de Historische Vereniging Sint Pancras het
voormalige Kruisgebouw aan de Nobelhof aan te bieden en af
te zien van aanbouw aan het voormalige gemeentehuis Sint
Pancras;
6. als locatie voor een Brede School, waarvan het basisonderwijs,
de kinderopvang, de peuterspeelzaal en debibliotheek deel
uitmaken niet te kiezen voor de Sperwer vanwege de daaruit
voortvloeiende verkeersbewegingen en de onmogelijkheid om
ter plekke veilige kinderroutes en parkeeroplossingen te
realiseren;
7. kennis te nemen van de studie naar de mogelijkheden tot
vervangende nieuwbouw op de huidige locatie van de Molenhoeve;
8. kennis te nemen van het verenigingsbesluit van sv Vrone tot
medewerking aan uitplaatsing en de daarbij uitgesproken
voorkeur voor de vervangende locatie;
9. akkoord te gaan met vergoeding van de WOZ-waarde ad
€ 216.000,-- voor de huidige opstallen ter opheffing van het
recht van opstal bij een mogelijke uitplaatsing van sv Vrone;
10. te kiezen voor het scenario Vrone en dit middels een
informatieavond aan de inwoners toe te lichten;
11. opdracht te geven dit scenario naar verdere detaillering uit te
werken en de raad te verzoeken hiervoor een budget van
€ 50.000,-- ter beschikking te stellen;
12. bij de nadere detaillering een voorstel tot fasering van de inzet
van de benodigde financiële middelen in te dienen.
Besluit:
Aangehouden tot 8 maart 2011 in afwachting van nieuw advies.

NR
8

DATUM
150211

AFZENDER
BMObjz

9

280211

BPwz

--

FIN

10

INHOUD
Onderwerp:
Bezwaar tegen de opgelegde last onder dwangsom
Voorstel:
1. kennisnemen van het advies van de Commissie voor de
bezwaarschriften;
2. het bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaren;
3. het bestreden besluit van 14 juli 2010 herroepen voor wat
betreft de oplegging van een last onder dwangsom tegen het
instandhouden van een bouwwerk zonder bouwvergunning
(overtreding artikel 40, lid 1, sub b Woningwet) te herroepen;
4. in plaats daarvan besluiten tot het opleggen van een last onder
bestuursdwang tot het terugbrengen van het gebouw naar het
niveau en de staat van de bouwvergunning met het kenmerk
1983/23 met een begunstigingstermijn van één jaar, gerekend
vanaf de datum van de verzending van de beslissing op
bezwaar;
5. de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom tegen het
gebruik van het pand als woongebouw in strijd met het
bestemmingsplan verlengen tot één jaar na de datum van
verzending van de beslissing op bezwaar;
6. het bestreden besluit voor het overige ongewijzigd in stand
laten;
7. bovengenoemde beslissing (onderdelen 1 t/m 6) met terugwerkende kracht tot 23 februari 2011 nemen aangezien de
beslissing op bezwaar reeds per die datum verzonden is.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beantwoording
raadsvragen
PvdA
inzake
afzegging
informatieavond onderzoeken sporthal Geestmerambacht en
zwembaden
Voorstel:
1. kennisnemen van bijgaande brief aan de raadsleden, met
daarin de beantwoording op de raadsvragen van de PvdA
inzake de afzegging informatieavond onderzoeken sporthal
Geestmerambacht en zwembaden;
2. akkoord gaan met de inhoudelijke wijze van beantwoording.
Besluit:
Aangehouden tot 8 maart 2011.
Onderwerp:
Voorstel inrichting externe bijeenkomsten takendiscussie
Voorstel:
- akkoord gaan met de voorgestelde aanpak van Partners en
Pröpper;
- akkoord gaan met de voorgestelde kaderstelling van € 1,2
miljoen.
Besluit:
Conform

