Gemeente
Langedijk
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11 januari 2011

Nummer
2

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

R. van Schoorl

, wethouder

P.J. Beers

, wethouder

E.M. Overzier

, wethouder

H.J.M. Schrijver

, wethouder

E. Annaert

, secretaris

A.A.M. Meijering

, adjunct-secretaris

Afwezig:

Reden afwezigheid:

Openbaar gedeelte vastgesteld met 12 volgnummers
vastgesteld met 3 volgnummers op 18 januari 2011

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
040111

AFZENDER
Secr

2

030111

BPpr

3

040111

BPpr

4

231210

FINbel

5

281210

VVHhh

6

271210

VVHjz

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 4 januari 2011
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele aanpassing bij het
besluit van agendapunt 4.
Onderwerp:
Beantwoording brief van 8 december 2010 van VVD-Langedijk
Voorstel:
Akkoord gaan met bijgaande conceptbeantwoording.
Besluit:
Conform, met inachtneming van enkele tekstuele aanpassingen.
Onderwerp:
Beantwoording mail de heer/mevrouw Borst
Voorstel:
Akkoord gaan met de conceptbeantwoording.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Regeling kosten bestuurlijke voorprocedures gemeentelijke
belastingen gemeente Langedijk
Voorstel:
Beleid
inzake
kostenvergoeding
in
gemeentelijke
fiscale
voorprocedures.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Evaluatie vaartoezicht 2010
Voorstel:
1. kennisnemen van bijgaand evaluatierapport en de in dit rapport
gedane aanbevelingen;
2. Recreatie Noord-Holland NV vragen een offerte uit te brengen
voor het houden van vaartoezicht in 2011 volgens de
uitgangspunten van het evaluatierapport;
3. de evaluatie ter kennisname aanbieden aan de raad;
4. conform voorgesteld beleid het in 2009 gestarte vaartoezicht in
2011 voortzetten.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Principeverzoek voor het uitbreiden van een woning, gelegen
Dubbele Buurt 11 te Broek op Langedijk, 2010-266
Voorstel:
1. medewerking verlenen aan het principeverzoek voor de
uitbreiding van de woning aan de Dubbele Buurt 11 te Broek op
Langedijk;
2. verzoeker van uw besluit schriftelijk in kennis stellen en
berichten over de bezwaar- c.q. beroepsmogelijkheden.
Besluit:
Conform
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7

DATUM
291210

AFZENDER
VVHjz

8

281210

VVHjz

9

291210

VVHjz

10

201210

FINadm

11

--

OWbeh

12

110111

Secr

INHOUD
Onderwerp:
Aanbrengen lichtreclame winkelpand Voorburggracht 202-204
Voorstel:
1. bouwvergunning met ontheffing ex 3.23 Wro verlenen voor de
plaatsing van twee lichtbakken op het winkelpand aan de
Voorburggracht 202-204;
2. de indieners van de zienswijze tegen het ontwerpbesluit van het
verlenen van deze bouwvergunning en ontheffing in kennis
stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verlenen van vrijstelling en bouwvergunning voor de bouw van een
kas op het perceel Kerkplein 13 te Sint Pancras en het gebruik van
dit perceel als tuin met een vijver en een toegangsweg
Voorstel:
Voor de (bouw)aanvraag voor de bouw van een kas op het perceel
achter Kerkplein 13 te Sint Pancras en het gebruik van dit perceel
als tuin met een vijver en een toegangsweg, conform de aan dit
advies gehechte set tekeningen, een bouwvergunning met
vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO verlenen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Planning gebiedstoezicht 2011
Voorstel:
Instemmen met de uitoefening van het gebiedstoezicht in 2011
conform bijgaande planning.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
HAL Groenbeheerfonds, overdracht aan Recreatieschap Geestmerambacht
Voorstel:
Akkoord gaan met de finale overdracht van het thans bij gemeente
Heerhugowaard gestalde HAL Groenbeheerfonds aan het
Recreatieschap Geestmerambacht, onder de in het voorstel
opgenomen condities.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Organiseren van wijkcontactavonden in alle dorpen. Deze contactavonden implementeren in het Dorpsgericht Samenwerken
Voorstel:
Akkoord gaan om pilot wijkcontactavonden te organiseren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Proces takendiscussie
Voorstel:
Instemmen met het proces takendiscussie, zoals geschetst in de
voorliggende, en aan de raad gerichte, memo.
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele aanpassing. De
wijze waarop belanghebbenden en/of bevolking bij de discussie
(kunnen) worden betrokken nog nader bezien.

