Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
17 juli 2012

Nummer
30

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse
(aanwezig tot 10:45 uur)

, burgemeester
, wethouder

E.M. Overzier

, wethouder

F. Westerkamp

, wethouder
, wethouder

Afwezig:
P.J. Beers
H.J.M. Schrijver

E. Annaert

, secretaris

A.A.M. Meijering

, adjunct-secretaris

Reden afwezigheid:
vakantie
vakantie

Openbaar gedeelte vastgesteld met 9 volgnummers en vertrouwelijk gedeelte vastgesteld
met 2 volgnummers op 24 juli 2012

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
100712

AFZENDER
Secr

2

270612

BMObs

3

170712

BMObjz

4

040712

BPolj

5

090712

PZao

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 10 juli 2012
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering van 27 juni 2012
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Raadsvoorstel benoeming leden Commissie voor de bezwaar schriften/Klachtencommissie
Voorstel:
De raad voorstellen drie nieuwe leden en een voorzitter voor de
Commissie voor de bezwaarschriften/Klachtencommissie te
benoemen en aan de huidige voorzitter en twee leden desgevraagd
ontslag te verlenen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Aanpassing bijdrage in kosten energie van gebouw Het Palet van
Stichting De Blauwe Loper
Voorstel:
1. de gebruiksovereenkomst van Stichting De Blauwe Loper
zodanig aanpassen dat er een verlaging van de te betalen
energiekosten wordt gerealiseerd van € 11.000, -- van gebouw
Het Palet te Noord-Scharwoude;
2. de hierdoor niet afgedekte kosten voor dit gebouw betalen uit
de middelen die de gemeente jaarlijks van de basisscholen
ontvangt op grond van hun (onder-)verhuur aan organisaties
voor buitenschoolse opvang;
3. Stichting De Blauwe Loper voor de jaren 2010 en 2011 een
compensatie van 2 maal € 11.000,-- toekennen, te betalen uit
incidentele onderbesteding op het onderhoudsbudget scholen;
4. Stichting De Blauwe Loper door middel van bijgaande brief over
deze besluiten informeren.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van nieuw advies.
Onderwerp:
Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Langedijk
Voorstel:
De
beleidsregels
Schuldhulpverlening
gemeente
Langedijk
vaststellen.
Besluit:
Conform
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DATUM
090712

AFZENDER
PZao

7

030712

VVHjz

8

130712

VVH

INHOUD
Onderwerp:
Benoeming leden van de Cliëntenraad Langedijk
Voorstel:
1. de heren A.E. Glas en T. Troost met ingang van 19 september
2012 benoemen tot lid van de Cliëntenraad Langedijk;
2. de Cliëntenraad om een geactualiseerde herbenoemings - en
aftredingslijst verzoeken;
3. bijgevoegde conceptbenoemingsbrieven accorderen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Resultaten en prioritering gebiedstoezicht in het agrarisch
productiegebied, campings en recreatieterreinen, woongebied
Oosterdel, oude dorpslinten en bedrijventerreinen
Voorstel:
1. kennisnemen van bijgaande rapportage van de resultaten van
het gebiedstoezicht in het agrarisch productiegebied, campings
en recreatieterreinen, woongebied Oosterdel, oude dorpslinten
en bedrijventerreinen;
2. instemmen met de voorgestelde prioritering en de aanpak van
de geconstateerde overtredingen;
3. bij de concrete aanpak van de afzonderlijke categorieën
overtredingen
apart
aandacht
besteden
aan
gerichte
communicatie aan de inwoners van de betreffende straten en/of
wijken ter voorbereiding op de komende handhavingsacties.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Onderzoek brandweerzorg LSH
Voorstel:
1. de
nulmeting
brandweerzorg
Langedijk
en
de
visie
brandweerzorg Langedijk vaststellen;
2. instemmen met een onderzoek naar een verdergaande vorm
van samenwerking tussen de brandweerorganisaties van
Heerhugowaard, Langedijk en Schermer, passend binnen de
komende regionalisering ten einde de kwaliteit van d e
brandweerorganisatie te vergroten onder gelijkblijvende kosten
met een eenvoudig besturingsmodel;
3. burgemeesters mandaat verlenen tot het verlenen van de
opdracht tot het onderzoek;
4. de gemeentelijke bijdrage van € 50.000, -- verdelen op basis
van inwonerbijdrage:
Gemeente
Aantal inwoners
Bedrag
(per 1 januari 2010 CBS)
Heerhugowaard
51.178
€ 30.648,08
Langedijk
26.955
€ 16.142,07
Schermer
5.360
€ 3.209,85
5. de kosten dekken uit de reguliere brandweerbudgetten ;
6. de korpsen worden in diverse stadia van het onderzoek naar de
samenwerking geïnformeerd;
7. ondanks de - op dit moment - niet formele positie van de OR
deze wel in de gelegenheid stellen een en ander te
becommentariëren.
Besluit:
Aangehouden
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DATUM
160712

AFZENDER
BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Reactie op voorontwerpbestemmingsplan “Beverkoog Noordpunt”
(gemeente Alkmaar)
Voorstel:
Een reactie indienen bij de gemeente Alkmaar tegen genoemd
bestemmingsplan middels bijgaande conceptbrief.
Besluit:
Conform

