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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

P.J. Beers

, wethouder
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, wethouder
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, wethouder

H.J.M. Schrijver

, wethouder
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A.A.M. Meijering

, adjunct-secretaris

Afwezig:

Openbaar gedeelte vastgesteld met 14 volgnummers
vastgesteld met 5 volgnummers op 26 november 20213

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
121113

AFZENDER
Secr

2

301013

BMObs

3

231013

PZao

4

231013

PZao

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 12 november 2013
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 30 oktober 2013
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Uitvoeringsnotitie
woningontruimingen
en
samenwerkingsovereenkomst
bij
problematische
schuldensituaties
met
Woningbouwvereniging Langedijk
Voorstel:
1. de Uitvoeringsnotitie woningontruimingen ter kennisgeving
aannemen;
2. de samenwerkingsovereenkomst met de Woningbouwverenging
Langedijk bij problematische schuldensituaties vaststellen;
3. de uitbreiding van de dienstverlening van PLAN -groep met het
instrument huisbezoek voor kennisgeving aannemen;
4. instemmen met de conceptbeantwoording aan de Cliëntenraad
Langedijk.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
WNK begroting 2014
Voorstel:
De raad het volgende voorstellen:
1. akkoord te gaan met de zienswijze dat het Algemeen Bestuur
van W NK binnen het bedrijfsplan moet sturen op verbetering
van de reservepositie en de risico-inventarisatie;
2. om de resultaten van de maatregelen uit het bedrijfsplan te
kunnen blijven controleren, verzoekt de raad om deze op te
nemen in de kwartaalrapportage. En de kwartaalrapportage te
presenteren aan de raad;
3. het college op te dragen in het gemeentelijke inkoop- en
aanbestedingsbeleid de maximale ruimte binnen de Europese
aanbestedingsregels te benutten om meer werk te gunnen aan
WNK.
Besluit:
Ad 1. Conform
Ad 2 + 3. Niet conform.
Raadsvoorstel en -besluit dienovereenkomstig aanpassen.
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DATUM
020913

AFZENDER
VVHovc

6

081113

BMOfzci

7

241013

PZao

INHOUD
Onderwerp:
Overdragen taken veiligheidshuizen
Voorstel:
1. overdragen van de taak veiligheidshuizen aan de Veiligheids regio Noord-Holland Noord;
2. vaststellen dat de benodigde inwonerbijdrage van € 0,40
geaccordeerd is in de Kadernota 2014 e.v.;
3. vaststellen van de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de
raad voorstellen om de regeling conform te wijzigen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Voorstel:
1. het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Langedijk
vaststellen;
2. ter kennisname brengen aan de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verlenging Jongerenloket 2014
Voorstel:
1. kennisnemen van het Uitvoeringsplan Actieplan Jeugdwerk gelegenheid 2.0 (AJW 2.0), dat geaccordeerd is door de
stuurgroep van het RPA-NHN, of te wel instemming heeft van
alle gemeenten van de regio;
2. het jongerenloket voor de duur van 1 jaar voortzetten, ten
behoeve van ondersteuning aan jongeren in de regio met een
afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief de uitvoering van het AJW
2.0 voor jongeren tot 27 jaar uit de regio Alkmaar ;
3. het re-integratiebeleid van de gemeente Alkmaar als leidend
hanteren;
4. instemmen met een verlenging van de mandatering van de
uitvoering van de WWB (met uitzondering van de inkomens voorziening) naar de gemeente Alkmaar, in casu het jongeren loket;
5. instemmen met de begroting van het jongerenloket over de
periode januari 2014 tot januari 2015 voor een totaalbedrag van
€ 405.000,--, dat als volgt wordt gedekt:
€ 65.000,-- uit AJW 2.0;
€ 340.000,-- bijdrage regiogemeenten, verdeling op basis
van bezoekers aan het jongerenloket;
Voor de gemeente Langedijk betekent dit een bijdrage van
€ 20.000,--. W e halen deze bijdrage uit het Participatie budget;
6. instemmen met het voortzetten van het jongerenloket na 2014
in de te vormen SRA.
Besluit:
Conform
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BPsd

INHOUD
Onderwerp:
Erfpacht vrije kavels W esterdel
Voorstel:
1. de mogelijkheid bieden om vrije kavels in Westerdel in erfpacht
voor onbepaalde tijd uit te geven:
2. voor de erfpachtcanon uitgaan van 3,5% om zodoende
concurrerend te zijn met de hypotheekrente voor de particuliere
markt;
3. de erfpachtcanon na een periode van 10 jaar herzien.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Diverse verordeningen 2014
Voorstel:
1. instemmen met de wijziging van de tarieven en aanpassing van
de verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2014
conform de Programmabegroting 2014;
2. de diverse verordeningen ter vaststelling aanbieden aan de
raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bijdrage c.q. subsidie aan het Regionaal Platform Woon consumenten Noord-Kennemerland (RPW)
Voorstel:
1. voortzetten van de bijdrage aan het RPW;
2. brief met dit besluit versturen aan het RPW .
Besluit:
Aangehouden in afwachting van een nieuw advies.
Onderwerp:
Evaluatie uitvoering Wmo Langedijk 2008 t/m 2012
Voorstel:
1. vaststellen van de evaluatie uitvoering Wmo Langedijk 2008 t/m
2012;
2. vaststellen van het overzicht met conclusies en aanbevelingen
en deze inbrengen in het nieuwe beleid Wmo en
volksgezondheid de kadernota Langedijk Sociaal Domein;
3. de evaluatie ter informatie aanbieden aan de raad met
begeleidend memo en aan de Cliëntenraad Langedijk.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Vaststellen notitie “Bestuurlijke besluitvorming 3D in de Regio
Alkmaar” en bestuursopdracht “Nadere invulling congruent
samenwerkingsverband Regio Alkmaar”
Voorstel:
4. instemmen met de notitie “Bestuurlijke besluitvorming 3D in de
Regio Alkmaar” en de voorgestelde besluiten zoals verwoord in
het bijgevoegd raadsvoorstel;
5. door middel van bijgevoegd raadsvoorstel de notitie ter
vaststelling aan de raad voorleggen;
6. de bijgevoegde bestuursopdracht “Nadere invulling congruent
samenwerkingsverband Regio Alkmaar” vaststellen, in het
bijzonder het op te leveren resultaat en de bestuurlijke route
voor vaststelling .
Besluit:
Conform. De programmamanager 3D verzoeken z.s.m. de
bestuurlijke kalender aan te leveren t.b.v. de raadsbehandeling.
Onderwerp:
Beantwoording raadsvragen PvdA inzake regionale samenwerki ng
van de sociale diensten
Voorstel:
1. akkoord gaan met bijgevoegde conceptbeantwoording van de
vragen van de PvdA inzake regionale samenwerking van de
sociale diensten;
2. de raadsleden van de beantwoording op de hoogte stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Reactie op mail van het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen
(SPL)
Voorstel:
1. instemmen met bijgaande conceptbrief;
2. de personeelsvertegenwoordiging van de SPL, de raads - en
burgerraadsleden en de heer Fintelman nog eens afzonderlijk
een afschrift van deze brief doen toekomen.
Besluit:
Aangehouden tot 26 november 2013 in afwachting van een nieuwe
versie van de antwoordbrief.

