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NR
1

DATUM
310511

AFZENDER
Secr

2

181105

BMObs

3

300511

BMObjz

4

--

BMObjz

5

010611

BMObjz

6

010611

BMObjz

7

010611

BMObjz

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijsten van 31 mei 2011 en 6 juni 2011
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergaderingen 18 en 25 mei 2011
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Protocol actieve informatieplicht
Voorstel:
Memo over protocol aanbieden aan het presidium.
Besluit:
Aangehouden tot 21 juni 2011.
Onderwerp:
Bezwaar tegen aanleg voetpad langs westzijde Lepelaar
Voorstel:
1. kennisnemen van het advies van de Commissie voor de
bezwaarschriften;
2. het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verzoek om planschade Blaasjeskruid 17, Oudkarspel
Voorstel:
- het advies van de SAOZ overnemen;
- het geadviseerde bedrag van € 6.350,--, vermeerderd met
wettelijke rente vanaf 30 juni 2010 en de drempelheffing van
€ 300,-- uitbetalen;
- een en ander conform bijgevoegd conceptbrief.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verzoek om planschade Blaasjeskruid 19 te Oudkarspel
Voorstel:
- het advies van de SAOZ overnemen;
- het geadviseerde bedrag van € 6.150,-- vermeerderd met
wettelijke rente vanaf 30 juni 2010 en de drempelheffing van
€ 300,-- uitbetalen;
- een en ander conform bijgevoegd conceptbrief.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verzoek om planschade Blaasjeskruid 21 te Oudkarspel
Voorstel:
- het advies van de SAOZ overnemen;
- het geadviseerde bedrag van € 6.000,-- vermeerderd met
wettelijke rente vanaf 30 juni 2010 en de drempelheffing van
€ 300,-- uitbetalen;
- een en ander conform bijgevoegd concept.
Besluit:
Conform
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DATUM
010611

AFZENDER
BMObjz

9

070611

BMObjz

10

310511

BMOia

11

060611

BMOpo

12

010611

BPpr

13

230511

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Verzoek om planschade Blaasjeskruid 25 te Oudkarspel
Voorstel:
- het advies van de SAOZ overnemen;
- het geadviseerde bedrag van € 3.950,-- vermeerderd met
wettelijke rente vanaf 30 juni 2010 en de drempelheffing van
€ 300,-- uitbetalen;
- een en ander conform bijgevoegd conceptbrief.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vroonermeer-Noord: voorbereiding onteigeningsprocedure
Voorstel:
Instemmen met conceptraadsvoorstel en dat in procedure brengen
voor de raad van juli.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vervanging werkpleksystemen
Voorstel:
1. de werkpleksystemen bij de gemeente Langedijk vervangen en
daarbij het VDI concept invoeren;
2. een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de selectie
van leveranciers voor het leveren van goederen en diensten
t.b.v. fase 2: de feitelijke uitvoering van het project;
3. ter financiering van het project uitgaan van de door ICtivity bv
geschatte kosten + een post onvoorzien totaal € 595.000,--.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Jaarverslag vertrouwenspersoon 2010
Voorstel:
Kennisnemen van het jaarverslag 2010 van de vertrouwenspersoon.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Westrand Sint Pancras, concept Gebiedsvisie
Voorstel:
Akkoord gaan met het vrijgeven van de concept Gebiedsvisie
Westrand voor inspraak.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Principeverzoek themapark Justerland voor vestiging themapark in
Geestmerambacht
Voorstel:
Op basis van bijgaande quick scan de raad voorstellen in
principeakkoord te gaan met de vestiging van thema Justerland in
deelgebied De Druppels (Geestmerambacht).
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele aanpassing van het
raadsvoorstel.
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310511

AFZENDER
BPvrom
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300511

BPvrom

16

310511

BPvrom
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260511

BPwz

18

180511

OWbeh

INHOUD
Onderwerp:
Begraafplaats Broek op Langedijk
Voorstel:
Instemmen met het raadsvoorstel om de huidige begraafplaats in
Broek op Langedijk niet uit te breiden, niet in te breiden en geen
graven opnieuw in gebruik te nemen.
Besluit:
Conform, met inachtneming van tekstuele aanpassingen in het
raadsvoorstel.
Onderwerp:
Langedijks Actieprogramma Wonen 2011 (LAP Wonen 2011)
Voorstel:
- instemmen met het LAP Wonen 2011;
- wethouder
Beers
machtigen
om
de
gemeente
te
vertegenwoordigen bij het ondertekenen;
- de raad in kennis stellen van het LAP W onen 2011.
Besluit:
Aangehouden tot 21 juni 2011.
Onderwerp:
Wabo: verklaring van geen bedenkingen
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Invulling bezuiniging € 3.000,-- in 2012 op programma Cultuur,
begrotingspost 6.201.900 Kunst(educatie)
Voorstel:
1. de invulling van de te realiseren bezuiniging van € 3.000,-- in
2012 op het programma Cultuur, begrotingspost 6.201.900
Kunst(educatie) realiseren door:
a. de subsidie aan de Stichting Cultuurprijs Regio Alkmaar
verminderen van € 0,10 naar € 0,05 per inwoner;
b. het beschikbare bedrag voor jubileumsubsidies en
incidentele subsidieverzoeken met € 1.075,-- verlagen;
2. de Stichting Cultuurprijs Regio Alkmaar berichten dat uw
college vanwege door te voeren bezuinigingen op de
begrotingspost Kunst(educatie) voornemens is te besluiten de
subsidie per 2012 te bepalen op € 0,05 in plaats van de
verzochte € 0,10 per inwoner (totaal wordt dan € 1.350,--) en de
gelegenheid bieden hierover een zienswijze en/of bezwaar in te
dienen;
3. om een maximaal budgettair resultaat te bereiken de Stichting
Cultuurprijs Regio Alkmaar vanaf 2011 ieder jaar een subsidie
van € 675,-- toekennen;
4. de besluiten onder 1, 2 en 3 ter kennis brengen van de raad.
Besluit:
Aangehouden tot 21 juni 2011, in afwachting van aanvullende
advisering.
Onderwerp:
Gezamenlijke aanbesteding inkoop gas 2012 t/m 2017
Voorstel:
De resultaten van de gezamenlijke aanbesteding van de inkoop van
gas 2012 t/m 2014 en 2015 t/m 2017 van de gemeente Alkmaar,
Heerhugowaard en Heiloo voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
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DATUM

AFZENDER
OWbeh

20

310511

PZwiz

21

240511

VVHjz

INHOUD
Onderwerp:
Ontwerp verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Langedijk periode
2011-2015
Voorstel:
- instemmen met het ontwerp voor het verbreed gemeentelijk
rioleringsplan 2011-2015 (vGRP 2011-2015)(zie bijlage 1) n
de Nota Activabeleid 2010, vastgesteld 14 december 2010, met
de uitgangspunten van deze beleidsnota aan te passen en deze
aanpassing mee te nemen bij de eerstvolgende actualisatie van
de Nota Activabeleid;
- het ontwerp vGRP 2011-2015 en het voorstel voor aanpassing
van de “Nota Activabeleid” voor akkoord voor te leggen aan de
gemeenteraad (bijlage 3 raadsvoorstel).
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beleidsregels Terugvordering/invordering WWB, IOAW, IOAZ, WIJ,
WMO en WI Langedijk 2011
Voorstel:
1. vaststellen bijgaande Beleidsregels Terugvordering/invordering
WWB, IOAW, IOAZ, W IJ, W MO en W I Langedijk 2011 en de
toelichting;
2. intrekken van de bepalingen over terugvordering in het
Debiteurenbeleidsplan 2009;
3. aan de Cliëntenraad meedelen, dat uw college akkoord gaat
e
met hun 3 opmerking, verder niet akkoord gaat met hun eerste
2 opmerkingen over deze beleidsregels, zie bijgaand voor de
onderbouwing.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Opleggen last onder dwangsom aan de eigenaar van de percelen
A77 en A80 aan de Kroonstraat te Oudkarspel
Voorstel:
a. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum van
verzending van dit besluit de kas op het perceel A80 aan de
Kroonstraat te Oudkarspel te verwijderen en verwijderd te
houden;
b. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum van
verzending van dit besluit de opslag van materialen, o.a. zijnde
schaftketen, boten, auto’s, oude banden, gereedschappen en
een container, op de percelen A77 en A80 aan de Kroonstraat
te Oudkarspel te staken en gestaakt te houden;
c. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder a.
gestelde last, een dwangsom van € 15.000,-- ineens verbeuren;
d. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder b.
gestelde last, een dwangsom van € 15.000,-- ineens verbeuren;
e. instemmen met bijgaande conceptbrieven.
Besluit:
Conform
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VVHjz
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300511

VVHjz
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VVHjz
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300511

VVHjz
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010611

VVHjz

INHOUD
Onderwerp:
Opleggen last onder dwangsom aan de eigenaar van het perceel
Spiering 4 te Zuid-Scharwoude
Voorstel:
1. overtreder gelasten binnen 52 weken na de datum verzending
van dit besluit het boothuis nabij het perceel Spiering 4, te
verwijderen en verwijderd te houden;
2. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder 1.
gestelde last, een dwangsom van € 10.000,-- ineens verbeuren;
3. instemmen met bijgaande conceptbrief aan overtreder.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Opleggen last onder dwangsom inzake overkapping Benedenweg
108a te Sint Pancras
Voorstel:
1. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum verzending
van dit besluit de overkapping te verwijderen en verwijderd te
houden;
2. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder 1.
gestelde last, een dwangsom van € 5.000,-- ineens verbeuren.
Besluit:
Aangehouden tot 21 juni 2011.
Onderwerp:
Opleggen last onder dwangsom aan de eigenaren van het perceel
Twuyverweg 27 te Sint Pancras
Voorstel:
a. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum van
verzending van dit besluit de verbouwing van schuur tot woning
ongedaan te maken door deze in de staat van de
bouwvergunning d.d. 3 december 1999 te brengen;
b. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum van
verzending van dit besluit de kas op het perceel Twuyverweg 27
te Sint Pancras te verwijderen en verwijderd te houden;
c. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder a.
gestelde last, een dwangsom van € 25.000,-- ineens verbeuren;
d. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder b.
gestelde last, een dwangsom van € 15.000,-- ineens
verbeuren;
e. instemmen met bijgaande conceptbeschikkingen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Schriftelijke vragen inz. kap populieren rond TC Langedijk
Voorstel:
Instemmen met beantwoording van de raadsvragen van HvL/D66
conform bijgaande brief.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Raadsvraag efficiencykorting RUD’s
Voorstel:
Bijgaand antwoordmemo over de efficiencykorting voor de RUD’s
doorsturen aan de raad.
Besluit:
Conform
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DATUM
080611

AFZENDER
BPWZ

INHOUD
Onderwerp:
Subsidieverzoeken Stichting Museum Broeker veiling (MBV)
Voorstel:
1. het
advies
van
Haute
Equipe
overnemen
en
de
exploitatietekorten van MBV over 2010 ad € 146.450,-- en 2011
ad € 129.580,-- te subsidiëren en het totale bedrag van
€ 276.030,-- te dekken door aanwending van de Algemene
Reserve;
2. er kennis van nemen dat met externe financiers van de
nieuwbouw voor MBV in overleg zal worden getreden voor
aanvullende financiering van het resterende tekort van
€ 142.000,--;
3. met inachtneming van de in de ambtelijke adviesnota in
paragraaf 4a. onder 1 t/m 8 genoemde voorwaarden MBV in
eerste instantie over de jaren 2012, 2013 en 2014 een
exploitatiesubsidie toekennen van respectievelijk maximaal
€ 97.400,-- ,€ 84.900,-- en € 66.400,--;
4. van de onder punt 3 genoemde bedragen € 35.000,-- dekken
door vrijval onderhoud van het monument en, rekening houdend
met extra opbrengsten per bezoeker, de resterende bedragen
ad € 62.400,-- , € 46.900,-- en € 31.400 ten laste te brengen
van respectievelijk de gemeentebegrotingen 2012, 2013 en
2014;
e
5. in het 4 kwartaal van 2013 starten met een evaluatie van de tot
dan door MBV behaalde resultaten en deze evaluatie betrekken
bij besluitvorming over al dan niet voortzetting van een
exploitatiesubsidie vanaf 2015;
6. het 10-jaarlijkse subsidieverzoek van MBV van € 50.000,-(totaal € 500.000,--) voor reservering voor een nieuwe inrichting
van de expositieruimte afwijzen met als argument dat over 10
jaar naar bevind van op dat moment zich voordoende
omstandigheden over een eventueel nieuw subsidieverzoek kan
worden besloten;
7. MBV in 2012 een eenmalige subsidie van € 10.000,-beschikbaar stellen voor de viering in 2012 van 125 jaar veilen
en dekken uit het hiervoor in de kadernota 2011 - 2015, jaarschijf 2012 beschikbaar gestelde bedrag;
8. rr kennis van nemen, dat een breed overleg georganiseerd
wordt met MBV, Stichting Oosterdeltuinders, Stichting Veldzorg
Oosterdel, Staatbosbeheer en de gemeente over de positie van
de nog in het Landschapsreservaat Oosterdel actieve
beroepstuinders.
Besluit:
Aangehouden tot 21 juni 2011. (Te stellen voorwaarden nog nader
bezien.)

