Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
1 mei 2012

Nummer
18

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

P.J. Beers

, wethouder

E.M. Overzier

, wethouder

F. Westerkamp

, wethouder

H.J.M. Schrijver

, wethouder

E. Annaert

, secretaris

A.A.M. Meijering

, adjunct-secretaris

Afwezig:

Reden afwezigheid:

Openbaar gedeelte vastgesteld met 19 volgnummers
vastgesteld met 4 volgnummers op 8 mei 2012

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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DATUM
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AFZENDER
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2
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3
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4

190412

BPvrom

5

170412

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 24 april 2012
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 11 april 2012
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor
het wijzigen kap garage/berging op perceel Smient 7 te Broek op
Langedijk
Voorstel:
1. kennisnemen van de adviezen van de Commissie voor de
bezwaarschriften;
2. overeenkomstig de adviezen van de commissie besluiten om:
a. de twee bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
b. de twee bezwaarschriften ongegrond te verklaren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Concept-structuurvisie 2012-2030
Voorstel:
Instemmen met concept-structuurvisie 2012-2030 inclusief bijlage
“Vraag-antwoord-verwerking zienswijzen”.
Besluit:
Conform, met inachtneming van tekstuele aanpassingen. Ten
behoeve van politiek-bestuurlijke avond op 8 mei 2012 conceptstructuurvisie toesturen aan de raad.
Onderwerp:
Fairtrade Gemeente
Voorstel:
1. kennisnemen van de inspanningen om Fairtrade Gemeente te
worden;
2. voor oktober 2012 aan de raad een voorstel-besluit aanbieden
om Fairtrade Gemeente te zijn.
Besluit:
Aanhouden in afwachting van nader overleg met de burgemeester
en wethouder Schrijver.
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INHOUD
Onderwerp:
Uitwerkingsplan Westerdel 2012
Voorstel:
1. de ingediende zienswijze op het ontwerp-uitwerkingsplan niet
ontvankelijk verklaren;
2. de ingediende zienswijze op het ontwerp-uitwerkingsplan
ambtshalve meenemen conform het bepaalde in de reactienota;
3. het uitwerkingsplan W esterdel 2012 conform het bepaalde in de
reactienota gewijzigd vaststellen;
4. het uitwerkingsplan W esterdel 2012 vaststellen, bestaande uit
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML
bestand NL.IMRO.416.UWWD2012.va01;
5. het Uitwerkingsplan W esterdel 2012 ter kennisname voorleggen
aan de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Voorontwerp bestemmingsplan Sint Pancras
Voorstel:
1. het voorontwerp bestemmingsplan Sint Pancras vaststellen;
2. het voorontwerp bestemmingsplan Sint Pancras op grond van
de “Inspraakverordening Langedijk 2009” voor zes weken ter
inzage leggen;
3. het voorontwerp bestemmingsplan Sint Pancras conform artikel
3.1.1 Bro (digitaal) sturen naar de diverse overlegpartners;
4. het voorontwerp bestemmingsplan Sint Pancras ter kennisname
voorleggen aan de raad.
Besluit:
Conform, met inachtneming van gemaakte opmerkingen.
Onderwerp:
Voorontwerp bestemmingsplan Noord- en Zuid-Scharwoude
Voorstel:
1. het voorontwerp bestemmingsplan Noord- en Zuid-Scharwoude
vaststellen;
2. het voorontwerp bestemmingsplan Noord- en Zuid-Scharwoude
op grond van de “Inspraakverordening Langedijk 2009” voor zes
weken ter inzage leggen;
3. het voorontwerp bestemmingsplan Noord- en Zuid-Scharwoude
conform artikel 3.1.1 Bro (digitaal) sturen naar de diverse
overlegpartners;
4. het voorontwerp bestemmingsplan Noord- en Zuid-Scharwoude
ter kennisname voorleggen aan de raad.
Besluit:
Conform, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.
Onderwerp:
Ruimtelijk kader Langebalkweg 18a te Zuid-Scharwoude
Voorstel:
Instemmen met het ruimtelijk kader Langebalkweg 18a te ZuidScharwoude
Besluit:
Aanhouden tot 8 mei 2012
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Onderwerp:
Beantwoording brieven van de Bedrijvenfederatie HAL en
gemeente Heerhugowaard over het verkeersonderzoek Langedijkzuid
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegde concept-antwoordbrieven.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Stuurgroep Project N504-corridor
Voorstel:
Instemmen met het instellen van een stuurgroep voor het project
N504-corridor.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk
Voorstel:
met
de
“Kadernota
bestemmingsplan
1. instemmen
Bedrijventerreinen in Langedijk”;
2. instemmen om de raad voor te stellen de “Kadernota
bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk” vast te
stellen.
Besluit:
Aanhouden tot 8 mei 2012.
Onderwerp:
Burgerpeiling Langedijk inzake accommodatieplan Oudkarspel,
februari 2012
Voorstel:
- burgerpeiling Oudkarspel ter kennisneming vaststellen;
- de burgerpeiling ter kennisname aan de raad voor 10 mei 2012
toesturen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Toezending verslagen bestuurlijk overleg met Islamitische
vereniging, inclusief uitvoerende aspecten
Voorstel:
- instemmen met de inhoud van de begeleidende brief;
- instemmen met het toesturen van de verslagen van het
bestuurlijk overleg van 23 februari 2006 en 22 november 2011;
- instemmen het bestuur van de Islamitische vereniging een
huurcontract aan te bieden voor de grond rondom de moskee
conform bijgevoegde tekening.
Besluit:
Aanhouden tot 8 mei 2012.
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Onderwerp:
Uitvoering wettelijke taak nazorg ex-gedetineerden
Voorstel:
1. aansluiten bij het Digitaal Platform Aansluiting Nazorg;
2. de gemeentelijke coördinatie van nazorg (ex-)gedetineerden
officieel neerleggen bij de afdeling Publiekszaken;
3. bijdragen aan de Regionale coördinatie nazorg van (ex-)
gedetineerden;
4. de bijdrage per inwoner voor het jaar 2012 te bepalen op € 0,03
(peildatum 1 januari 2011) en voor 2013 op € 0,30 (peildatum
1 januari 2012);
5. de bijdrage € 1.618,14 in 2012 en € 8.099,10 voor 2013 te
dekken uit de post Wmo (6202502);
6. mogelijke incidentele kosten voor inschakeling van een reintegratiebedrijf om een ex-gedetineerde aan werk helpen,
vooralsnog uit het participatiebudget te dekken.
7. indien voor ex-gedetineerden vaker dan drie keer per jaar een
re-integratiebedrijf wordt ingeschakeld, een budget hiervoor in
de begroting op te nemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Aanbesteding ‘Hulp bij het huishouden’ voor de periode 2013 t/m
2016
Voorstel:
1. instemmen met de uitgangspunten voor de aanbesteding van
het product ‘Hulp bij het huishouden’ m.u.v. het percentage
“social return”. Gemeente Langedijk stelt 10% in plaats van 2%
(blz. 5, punt 6);
2. instemmen met een verkenning in 2013 naar de mogelijkheid
om eenvoudige huishoudelijke hulp als algemene voorziening
aan te bieden;
3. de bovenregionale projectgroep ‘Hulp bij het huishouden’
mandaat geven de aanbesteding voor te bereiden en uit te
voeren;
4. kennisneming van de planning.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Periodieke vergadering LTO Noord
Voorstel:
Verslag van 27 maart 2012 vaststellen en toesturen aan het LTObestuur.
Besluit:
Conform, met inachtneming van tekstuele aanpassingen.
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Onderwerp:
Woning Dorpsstraat 741 te Oudkarspel: planschadeovereenkomst,
ruimtelijke onderbouwing en ontwerp omgevingsvergunning
Voorstel:
1. instemmen met de ruimtelijke onderbouwing;
2. instemmen met het met de aanvrager aangaan van een
planschadeovereenkomst;
3. na instemming de uitgebreide voorbereidingsprocedure als
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
voeren;
e
4. instemmen om op grond van artikel 6.12 Wro, 2 lid, juncto
artikel 3.10 Wro geen exploitatieplan vast te stellen voor
genoemd project;
5. de raad informeren over bovenstaande.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Subsidieovereenkomst parkmanagement Breekland
Voorstel:
- instemmen met de subsidieovereenkomst cameratoezicht
Breekland;
- uitbetalen voorschot € 75.000,-- aan vereniging parkmanagement Breekland.
Besluit:
Conform. (Uitbetaling na ondertekening subsidieovereenkomst.)

