Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
15 november 2011

Nummer
51

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 13 volgnummers
vastgesteld met 6 volgnummers op 22 november 2011

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
081111

AFZENDER
Secr

2

261011

BMObs

3

011111

BMObjz

4

021111

BMObjz

5

081111

BMObjz

6

--

BMObjz

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 8 november 2011
Voorstel:
Vaststellen
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 26 oktober 2011
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Toezegging tijdens ambtsbezoek Commissaris van de Koningin
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen en de brief ter kennisname brengen
van de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Advisering van de Commissie voor de bezwaarschriften inzake een
bezwaar tegen de oplegging van een last onder dwangsom
Voorstel:
1. kennisnemen van de advisering van de Commissie voor de
bezwaarschriften;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren;
3. het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften volgen;
4. het bezwaarschrift ongegrond verklaren en de bestreden
beschikking in stand laten;
5. met dien verstande dat de begunstigingstermijn eenmalig met
zes weken wordt verlengd, zodat bezwaarde alsnog in de
gelegenheid wordt gesteld om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen, zodat de mogelijkheden ter legalisatie
kunnen worden onderzocht.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Advisering van de Commissie voor de bezwaarschriften inzake een
bezwaar tegen een verleende omgevingsvergunning van 15 juli
2011
Voorstel:
1. kennisnemen van de advisering van de Commissie voor de
bezwaarschriften;
2. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bezwaar tegen bouw van 2 schuren
Voorstel:
1. kennisnemen van bijgevoegd advies en verslag;
2. het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.
Besluit:
Conform

NR
7

DATUM
011111

AFZENDER
BPvrom

8

031111

BPwz

9

071111

BPwz

10

251011

FINbel

11

031111

OWbui

INHOUD
Onderwerp:
Memo aan de raad over rotonde en reconstructie De Punt
Voorstel:
De raad nader informeren over de achtergronden van de rotonde
De Punt-Westelijke Randweg en de reconstructie van De Punt
middels bijgevoegd memo.
Besluit:
Door discussie in de raad van 8 november 2011 is memo
achterhaald en is toezending aan raad niet opportuun meer.
Onderwerp:
Verslag van het bestuursoverleg met Stichting Openbare
Bibliotheekvoorzieningen Langedijk (SOBL), gehouden 26 oktober
2011
Voorstel:
Kennisnemen van het verslag en toesturen aan het bestuur van
SOBL.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Eenmalig
subsidieverzoek
Stichting
Openbare
Bibliotheekvoorzieningen Langedijk (SOBL) voor de herindeling van de
volwassenenafdeling
Voorstel:
- de SOBL een eenmalige subsidie toekennen van € 10.000,-voor de herindeling van de volwassenenafdeling in de
bibliotheekvestiging in De Binding;
- de uitgave dekken door
aanwending
van de post
Bibliotheekwerk (6201500).
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verruiming kwijtscheldingsnormen
Voorstel:
De verruiming van de kwijtscheldingsnorm, waarbij kleine zelfstandigen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen, niet toepassen in de gemeente
Langedijk.
Besluit:
Aangehouden tot 22 november 2011 in afwachting van nadere
informatie.
Onderwerp:
Jaarlijkse vaststelling van strooiroutes in de gladheidsbestrijding
Voorstel:
1. vaststellen van de strooiroutes gladheidsbestrijding 2011/2012;
2. vaststellen van de noodstrooiroute in geval van zouttekorten.
Besluit:
Conform, met inachtneming van gemaakte opmerkingen.

NR
12

DATUM
031111

AFZENDER
OWrea

13

261011

VVHbc

INHOUD
Onderwerp:
Aanbesteding vervanging damwand Westelijke Randweg te Broek
op Langedijk
Voorstel:
Kennisnemen van:
1. de resultaten van de aanbesteding “vervanging damwand
Westelijke Randweg” te Broek op Langedijk;
2. de gunning van het werk aan de laagste inschrijver, de firma
Dekker Krabbendam.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vergadering BKL/AOL van 11 oktober 2011
Voorstel:
Verslag vaststellen en toesturen aan de BKL en AOL.
Besluit:
Conform

