Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
14 mei 2013

Nummer
19

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:

Openbaar gedeelte vastgesteld met 19 volgnummers
vastgesteld met 7 volgnummers op 21 mei 2013

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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1
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2
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3
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BPwz

4
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5

020513

BMObjz

6

030513

BMObjz

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 7 mei 2013
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 24 april 2013
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Wmo innovatiefonds Buurtleerbedrijf
Voorstel:
Instemmen met het verlenen van een bijdrage van € 9.000, -- uit het
Wmo innovatiefonds voor het project “Onderzoek buurtleerbedrijf
Langedijk” van Wonen Plus Welzijn Langedijk.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van een aan te leveren onderzoeksopdracht.
Onderwerp:
Beheerplan Openbare Verlichting 2013-2016
Voorstel:
Vaststellen van het beheerplan Openbare Verlichting 2013 -2016 en
ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Straatnaamgeving W esterdel, aanpassing
Voorstel:
Wijziging aanbrengen in de straatnaamgeving van Westerdel:
1. deel Borgerlant vervalt, heet voortaan Piekelant;
2. deel Piekelant vervalt, heet voortaan Jellingelant;
3. deel Piekelant vervalt, heet voortaan Karlant, één en ander
zoals is aangegeven op de bijgaande tekening.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Besluit tot mandatering van taken overeenkomstig bijgaande lijst en
besluiten tot aanpassingen van het Mandaatregister 2010
Voorstel:
Overeenkomstig bijgaande lijst (bijlage 1) bij het voorstel besluiten
tot mandatering van taken en besluiten tot aanpassingen van het
Mandaatregister 2010 (bijlage 2).
Besluit:
Conform
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DATUM
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AFZENDER
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9

030513
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INHOUD
Onderwerp:
Reconstructie Bovenweg en Voorburggracht
Voorstel:
1. instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de raad wordt
voorgesteld om de middelen op het meerjareninvesterings programma (gereserveerd voor de maatwerkweg) vrij te geven
voor de reconstructie van de Bovenweg tussen de
gemeentegrens/spoorlijn en de Vinkenlaan, de Voorburggracht
tussen de N504 en de Zaagmolenweg en de Voorburggracht
tussen de Zaagmolenweg en de Kasteelstraat;
2. voor volgend jaar subsidie aanvragen voor het wegvak
Voorburggracht tussen de Zaagmolenweg en Kastee lstraat voor
uitvoering in 2014-2015;
3. de raad op de raadsavond van 28 mei 2013 alvast mondeling
informeren over de toekenning van de subsidies en de
gemaakte start van de voorbereidingen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Recreatieschap Geestmerambacht; jaarrekening 2012 (concept),
programmabegroting 2014 (concept) en begrotingswijziging 2013.
Voorstel:
1. kennisnemen van de jaarrekening 2012, de programma begroting 2014 en de begrotingswijziging 2013;
2. geen zienswijze indienen op de programm abegroting 2014;
3. instemmen met de jaarrekening 2012 en zienswijze indienen;
4. instemmen met de begrotingswijziging 2013;
5. de gemeentelijke bijdrage 2012 vaststellen op € 55.604--;
6. de voorlopige gemeentelijke bijdrage 2014 vaststellen op
€ 56.801,--;
7. de raad voorstellen een hiertoe strekkend besluit, conform
bijgevoegd voorstel, te nemen;
8. vooruitlopend op en onder voorbehoud van het te nemen
raadsbesluit, de gemeenschappelijke regeling al informeren
over het standpunt van de gemeente Langedijk.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Studie N504-corridor
Voorstel:
1. rapport Verkenning N504 voor kennisgeving aannemen;
2. rapport Verkenning N504 aanbieden aan gedeputeerde Post;
3. voor het kruispunt N504 - Voorburggracht/Dorpsstraat de
voorkeur uitspreken voor de aanleg van een voorrangsplein;
4. voor het kruispunt N504 - Spoorstraat/Oostelijke Randweg de
voorkeur uitspreken voor een enkelstrooksrotonde;
5. de gemeenteraad inlichten middels bijgevoegde memo met het
rapport als bijlage.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Beantwoording vragen ex. Artikel 40 van het Reglement van Orde
voor de raad van HvL/D66, VVD en GroenLinks
Voorstel:
1. de vragen van de fracties HvL/D66, VVD en GroenLinks
beantwoorden, zoals in de conceptbrieven is weergegeven;
2. de overige leden van de raad conform het bepaalde het RvO
van de vragen en de antwoorden in kennis stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Actieplan Geluid 2012-2017
Voorstel:
1. vaststellen van het Actieplan Geluid 2013 -2017 van de
agglomeratie Alkmaar;
2. dit Actieplan ter inzage leggen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Jaarverslag 2012 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Voorstel:
1. kennisnemen van het jaarverslag over 2012 van de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit;
2. op de gedane aanbevelingen reageren , zoals aangegeven in de
bij dit advies behorende toelichting;
3. het jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit over
2012
middels
bijgaande
conceptaanbiedingsbrief
ter
kennisneming aanbieden aan de raad;
4. de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, na aanbieding van het
jaarverslag aan de raad, berichten middels de bijgaande
conceptbrief.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Conceptbrief als reactie op brief Habion (9 april 2013) inzake
verzoek de toewijzing van de sociale huurwoningen van
Grenswoude en Buitenzorg aan te passen
Voorstel:
Bijgaande conceptbrief versturen waarin aangegeven is dat wij
(voorlopig) niet ingaan op het verzoek van Habion omdat de
Huisvestingsverordening Langedijk voldoende mogelijkheden bie dt
voor passende verhuur.
Besluit:
Conform
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INHOUD
Onderwerp:
Beschoeiing Oxhoofdpad
Voorstel:
1. instemmen
met
het
toestaan
van
een
hogere
beschoeiing/damwand (max. niveau maaiveld kavel) en het
ophogen van gronden binnen de woonbestemmingen W onen vrijstaand 1 en Wonen-vrijstaand 2 in het bestemmingsplan
Oxhoofdpad in Broek op Langedijk ter hoogte van het op de
kavel gelegen bouwvlak;
2. dit besluit als beleid te hanteren in aanvulling op het
Ontheffingenbeleid gemeente Langedijk voor aanvragen
omgevingsvergunning voor het ophogen van gronden of het
bouwen van damwanden binnen het plangebied van het
bestemmingsplan „Oxhoofdpad‟ in Broek op Langedijk‟.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verhogen inkomensgrens om in aanmerking te kunnen komen voor
de LangedijkerPas
Voorstel:
1. de gratis LangedijkerPas beschikbaar stellen voor cliënten en
niet-cliënten met een inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm;
2. de financiële gevolgen hiervan meenemen bij de Kadernota;
3. de opdracht geven tot het opstellen van een verordening, die
gehanteerd zal worden bij het toekennen van een gratis
LangedijkerPas
4. de cliëntenraad verzoeken om advies.
Besluit:
Gerelateerd aan de huidige financiële positie van de gemeente op
dit moment niet overgaan tot verhoging van de inkomensgrens.
Onderwerp:
Beleidsnota Muziekonderwijs 3.0 gemeente Langedijk
Voorstel:
1. vaststellen van de beleidsnota Muziekonder wijs 3.0 gemeente
Langedijk;
2. de vastgestelde beleidsnota middels bijgevoegd raadsvoorstel
aanbieden aan de raad.
Besluit:
Aangehouden tot 21 mei 2013.
Onderwerp:
Raadsvoorstel startnotitie Kadernota Langedijker Sociaal Domein
2013-2016
Voorstel:
1. vaststellen van het raadsvoorstel „Startnotitie Langedijker
Sociaal Domein 2013-2016‟, inclusief verlenging van de huidige
Wmo nota tot en met 31 december 2013;
2. het raadsvoorstel inclusief „Startnotitie Kadernota Langedijker
Sociaal Domein 2013-2016‟ aanbieden aan de raad.
Besluit:
Conform
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BPpr
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Onderwerp:
Wijziging Jaarrekening 2012
Voorstel:
Akkoord gaan met de inhoud van de raadsmemo „wijziging
jaarrekening 2012‟ en de gewijzigde jaarstukken ter vaststelling
aanbieden aan de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vaststellen Definitief Ontwerp (DO) Inrichtingsplan Broekerplein
Voorstel:
1. vaststellen van het DO Inrichtingsplan Broekerplein;
2. deze laten uitwerken in de bestekken bouw- en woonrijpmaken;
3. vaststellen van de bijbehorende definitieve concept beheerplan
en het toekomstig beheer van het openbaar gebied op niveau B
laten uitvoeren;
4. als gevolg van beslispunt 3, het bedrag van maximaal
€ 216.700,-- beschikbaar maken voor de beheerlasten van het
gebied (eventuele budgettaire consequenties komen pas na
2017 in beeld en dan in de Kadernota en begroting worden
verwerkt);
5. bijgaand persbericht vaststellen.
Besluit:
Conform

