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Reden afwezigheid:

Openbaar gedeelte vastgesteld met 20 volgnummers
vastgesteld met 7 volgnummers op 22 maart 2011

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 8 maart 2011
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 23 februari 2011
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Moties raadsperiode 2010-2014, stand van zaken per 21 februari
2011
Voorstel:
Stand van zaken voor wat betreft de uitvoering van de moties tot
21 februari 2011 ter kennis brengen van het presidium/raad.
Besluit:
Conform, met inachtneming van tekstuele aanpassingen.
Onderwerp:
Levensfasenbeleid
Voorstel:
Het levensfasenbeleid voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Financiële verantwoording van Stichting De Blauwe Loper
Voorstel:
1. de raad kennis laten nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening 2009 van Stichting De Blauwe Loper en tevens van
de begroting voor 2011;
2. de raad voorstellen om de bruidschat van de Blauwe Loper
2009 vast te stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Gebiedsvisie Broek op Langedijk
Voorstel:
1. kennisnemen van de ingediende reacties;
2. de reactienota en daarmee ook de gebiedsvisie vaststellen;
3. als voorstel aanbieden aan de raad.
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele toevoeging. (Relatie
leggen met VVL.)
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INHOUD
Onderwerp:
Detailhandel Structuurvisie Langedijk
Voorstel:
1. Het onderzoeksrapport van BRO, “Visie….detailhandelsstructuur…Langedijk”, 23 december 2010, definitief vaststellen,
nog zonder een keuze te maken, resp. voorkeur uit te spreken
voor één van de scenario’s voor een winkelconcentratiegebied
in Noord- of Zuid Scharwoude.
2. bijgaand raadsvoorstel vaststellen.
Besluit:
Aanhouden tot 22 maart a.s. (Nadere beschouwing in relatie tot
detailhandelsvisie regio Alkmaar; zie B&W-besluit van 8 maart
2011, volgnummer 7.)
Onderwerp:
Ontwerpbesluit hogere geluidsgrenswaarde Westerdel
Voorstel:
- instemmen met het ontwerpbesluit "Hogere grenswaarden Wet
geluidhinder" voor plan Westerdel";
- het besluit hogere grenswaarden voor belanghebbenden zes
weken ter inzage te leggen;
- Conform artikel 3.13 Awb belanghebbenden voorafgaand aan
de terinzagelegging schriftelijk op de hoogte stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Schriftelijke vragen VVD-Langedijk n.a.v. aanslag gemeentelijke
belastingen 2011
Voorstel:
Brief met antwoorden op schriftelijke vragen van VVD-Langedijk
n.a.v. aanslag gemeentelijke belastingen 2011 verzenden aan de
raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Uitvoering bestuursdwang voor het verwijderen van een caravan
nabij de doorsteek tussen Laansloot en Zuidersloot te Broek op
Langedijk
Voorstel:
1. een last onder bestuursdwang opleggen, inhoudende het
verwijderen en verwijderd te houden van een caravan met het
kenteken 52-91-WD nabij de doorsteek tussen Laansloot en
Zuidersloot te Broek op Langdijk met mededeling van het
kostenverhaal;
2. instemmen met bijgaande conceptbrief.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Lijster 14 te Zuid-Scharwoude, reactie op zienswijze inzake
aanvraag bouwvergunning voor het plaatsen van een uitbouw/serre
Voorstel:
1. instemmen met de bijgevoegde reactie op de zienswijze;
2. bouwvergunning met ontheffing te verlenen voor de bouw van
een uitbouw/serre aan de Lijster 14 te Zuid-Scharwoude.
Besluit:
Conform
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INHOUD
Onderwerp:
Vooroverleg voor het bouwen van een woning aan het
Oudekerkpad 4 te Broek op Langedijk, W abo-VO-11-0045
Voorstel:
1. instemmen met het ingediende vooroverleg voor de bouw van
een woning aan het Oudekerkpad 4 te Broek op Langedijk;
2. voor deze
beslissing
afwijken van
het
vastgestelde
ontheffingenbeleid voor wat betreft de gevelbreedte en de
hoogte van de dakkapellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vooroverleg voor het bouwen van 15 appartementen op de hoek
van de Willem de Zwijgerstraat/Juliana van Stolbergstraat te NoordScharwoude, W abo VO-10-0090
Voorstel:
1. instemmen met het vooroverleg met betrekking tot ontwikkeling
van 15 appartementen op de hoek van de W illem de
Zwijgerstraat/ Juliana van Stolbergstraat te Noord-Scharwoude,
voor wat betreft de situering op het perceel en de
parkeervoorzieningen;
2. de ontwikkelaar in de gelegenheid stellen een verder uitgewerkt
vooroverleg in te dienen, dan wel over te gaan tot het indienen
van een aanvraag om een bestemmingsplanwijziging of
omgevingsvergunning.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Legesbezwaar van Bestuurscommissie Uitbreiding Geestmerambacht: stand van zaken behandeling
Voorstel:
Kennisnemen van de stand van zaken van de behandeling van het
legesbezwaar van de Bestuurscommissie Uitbreiding Geestmerambacht.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verzoek verruiming bebouwingsmogelijkheden voor grote kavels
(> 500 m2) in de lintbebouwing van de gemeente
Voorstel:
1. geen medewerking verlenen aan het verruimen van de
bebouwingsmogelijkheden voor aan-, uit- en bijgebouwen in het
lint van de gemeente;
2. instemmen om geen aanpassing van de 'Notitie ontheffingenbeleid' door te voeren.
Besluit:
Vooralsnog wordt geopteerd voor verruiming. Nader advies
voorleggen over de uitwerking van deze optie.
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INHOUD
Onderwerp:
Scenariokeuze Sint Pancras
Voorstel:
de raad voorstellen:
1. te kiezen voor het scenario Vrone;
2. als nieuwe locatie voor sv Vrone te kiezen de locatie Oost;
3. dit besluit middels een informatie-avond aan de bewoners en
belanghebbenden mee te delen en toe te lichten;
4. opdracht te geven het gekozen scenario uit te werken en de
raad te verzoeken hiervoor via de Kadernota een budget van
€ 50.000,-- ter beschikking te stellen;
5. de locatiekeuze voor de Historische Vereniging Sint Pancras
onderdeel te laten zijn van de uitwerking van het gekozen
scenario;
6. als locatie voor een Brede School te kiezen voor het
vrijkomende terrein van sv Vrone.
Besluit:
Ad 1 + 3 t/m 6: Conform;
Ad2: Keuze voor lokatie West;
De keuze voor scenario Vrone behelst tevens het ruimte bieden
aan de ontwikkeling van zorgwoningen op het terrein van Vrone.
Onderwerp:
Brandweer Langedijk 70 jaar
Voorstel:
Kennisnemen van de plannen voor het 70-jarig bestaan van de
brandweer Langedijk.
Besluit:
Conform. Eventuele kosten dienen binnen bestaande budgetten te
worden opgevangen.
Onderwerp:
Periodiek overleg LTO Noord van 15 oktober 2010
Voorstel:
Het verslag van het periodiek overleg vaststellen en toesturen aan
LTO bestuur.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Samenwerkingsovereenkomst NHN-VenJ
Voorstel:
1. kennisnemen van de Samenwerkingsovereenkomst 2011-2012
tussen de minister van Veiligheid en Justitie en de gemeenten
van de regio Noord-Holland Noord;
2. aan de uitvoering van de overeenkomst bijdragen conform de
eerder in het kader van het project naar een Nuchter NoordKennemerland gemaakte afspraken;
3. de voorzitter van de stuurgroep voor het onder 2 genoemde
project machtigen de overeenkomst (mede namens de
gemeente Langedijk) te ondertekenen.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Intrekken + herzien subsidiebeschikking 2010 Langedijker
Petanque Club Les Mille Iles
Voorstel:
- intrekken beschikking afgewezen subsidieverlening 2010 van de
Langedijker Petanque Club Les Mille Iles verzonden op
12 maart 2010;
- nieuw beschikken subsidieverlening 2010 van de Langedijker
Petanque Club Les Mille Iles van 9 maart 2011 ter hoogte van
€ 1.397,63;
- beschikken subsidieverlening 2011 van de Langedijker
Petanque Club Les Mille Iles van 10 maart 2011 ter hoogte van
€ 1.397,63;
- de subsidies (2x) ten last te laten komen van kostenplaats
activiteitencentra voor ouderen en kostensoort subsidies &
donaties (6202703/442500);
- de subsidie van de Langedijker Petanque Club Les Mille Iles
toevoegen in bijlage 4 van de beleidsregels waarderingssubsidies 2011-2015 (beleidsregel ‘ouderen’, subsidiebedrag
€ 1.397,63).
Besluit:
Conform

