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Langedijk

Datum vergadering
2 juli 2013

Nummer
27

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

P.J. Beers

, wethouder

E.M. Overzier

, wethouder
, wethouder

H.J.M. Schrijver

, wethouder

E. Annaert

, secretaris

A.A.M. Meijering

, adjunct-secretaris

Afwezig:
F. Westerkamp

Openbaar gedeelte vastgesteld met 16 volgnummers
vastgesteld met 2 volgnummers op 9 juli 2013

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
250613

AFZENDER
Secr

2

120613

BMObs

3

040613

BMObjz

4

180613

BMOcom

5

050613

BPwz

6

--

PZao

7

--

PZao

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 25 juni 2013
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 12 juni 2013
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Overzicht aanbestedingen boven € 50.000,-- in 2012
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Representatiebeleid
Voorstel:
- vaststellen van het representatiebeleid en bijlagen;
- akkoord gaan met het voorstel „dagelijks vlaggen‟.
Besluit:
1. inleiding aanpassen;
2. vlag met gemeentewapen in plaats van gemeentelogo;
3. aanduiding “gemeentehuis” aanbrengen;
4. opzet nieuwe inwonersavond bezien;
5. overigens conform.
Onderwerp:
Aanvraag Wmo-innovatiefonds
Voorstel:
De Tafel van Vier een bijdrage verlenen uit het Wmo -innovatiefonds
van € 5.000,-- voor de start van een programma om het zelf organiserend vermogen in de wijk te stimuleren door versterking
van het sociale netwerk in de wijk.
Besluit:
Conform, onder het voorbehoud van medefinanciering door andere
organisaties.
Onderwerp:
Protocol huisbezoeken
Voorstel:
Het protocol huisbezoeken, team WIZ gemeente Langedijk
vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beleidsregels Wet inburgering
Voorstel:
De beleidsregels Wet inburgering vaststellen.
Besluit:
Conform

NR
8

DATUM
170613

AFZENDER
BPvrom

9

240613

BPvrom

10

250613

BPpr/VVHjz

11

180613

OWbeh

INHOUD
Onderwerp:
Notitie provincie: een prognose gebaseerd op vraaggestuurd
bouwen
Voorstel:
1. vasthouden aan bestuurlijke afspraken, die gemaakt zijn met de
provincie in het Regionale Actieprogramma (RAP) regio
Alkmaar (zonder 30% overplanning);
2. de raad op de hoogte stellen via bijgaande memo.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van een aangepast advies.
Onderwerp:
Instemmen principe invulling Twuyverweg 75 te Sint Pancras
Voorstel:
1. instemmen met voorliggende invulling van het perceel
Twuyverweg 75 te Sint Pancras en dit uit te werken in het kader
van de Ruimte voor ruimte-regeling;
2. de raad informeren over dit collegebesluit.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Hardheidsclausule m.b.t. leges voor dakkapellen en opties 58
koopwoningen Westerdel
Voorstel:
Toepassing van de hardheidsclausule mb.t. de in rekening te
brengen leges aan Smit‟s Bouwbedrijf voor een omgevings vergunning voor het bouwen van dakkappellen c.q. toepassing van
opties op 58 koopwoningen in de eerste fase van de woonwijk
Westerdel.
Besluit:
Aangehouden tot 9 juli 2013.
Onderwerp:
aanpassing gebruiksovereenkomst Blauwe Loper voor gebouw het
Palet/OBS Wijde Veert inzake vergoeding energie en onderhuur
Voorstel:
1. de gebruiksovereenkomst met Stichting De Blauwe Loper
inzake de schoolgebouwen aanpassen voor het percentage , dat
de stichting moet bijdragen aan de energiekosten van gebouw
Het Palet van 78,60% naar 66,55%;
2. Stichting De Blauwe Loper een bedrag van € 7.230 ,-- terugbetalen, zijnde het verschil tussen de 78,60% en de 66.55%
over de periode maart 2012 tot augustus 2013;
3. de Stichting De Blauwe Loper toestemming geven haar deel van
gebouw het Palet inclusief de centrale hal, te verhuren t .b.v.
multifunctioneel gebruik;
4. met de Stichting De Blauwe Loper overeenkomen, dat over de
inkomsten die uit lid 3 voortkomen geen afdracht aan de
gemeente hoeft worden gedaan tot een bedrag dat de
energiekosten boven de LONDO-vergoeding;
5. voorgaande beslissingen vastleggen in bijgaande brief aan
Stichting De Blauwe Loper en deze aanmerken als aanvulling
op de gebruiksovereenkomst met de stichting.
Besluit:
Conform

NR
12

DATUM
180613

AFZENDER
PZao

13

250613

BPwz

14

240613

VVHjz

15

280613

VVHbeh

16

010713

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Jaarrekening 2012 W NK
Voorstel:
1. kennisnemen van de jaarstukken 2012 van het WNK;
2. voor het noodzakelijk inzicht van de gemeente het Algemeen
Bestuur van W NK verzoeken om zorg te dragen voor een
risico-inventarisatie en kwantificering van de risico‟s;
3. omdat WNK geen eigen reserves meer heeft, bij de risico inventarisatie en binnen de risicoparagraaf in de jaarstukken
van de gemeente, rekening te houden met de risico‟s die er
binnen W NK spelen;
4. de raad met achterliggend raadsvoorstel informeren over de
jaarrekening 2012 van WNK.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Plan van aanpak regio Alkmaar: Regie op de decentralisaties
Voorstel:
1 instemmen Plan van aanpak regio Alkmaar: Regie op de
decentralisaties ;
2 instemmen met de gevraagde financiële bijdrage € 40.231 ,-- of
de inzet van 0,51 FTE aan menskracht, dekking Invoerings kosten Wmo/begeleiding 6202506;
3 instemmen de bijgevoegde memo aan de raad te versturen .
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden in afwijking
van het bestemmingsplan voor het houden van een evenement
(OMG-13-089)
Voorstel:
Omgevingsvergunning verlenen voor het gebruik van gronden in
afwijking van het bestemmingsplan voor het houden van een
evenement conform bijgevoegde conceptvergunning.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Voordracht lid Dagelijks Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord
Voorstel:
1. wethouder J.P. Nagengast van de gemeente Alkmaar
voordragen om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur van de
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord;
2. wethouder E.M. Overzier van de gemeente Langed ijk
voordragen als plaatsvervanger.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van fractie GroenLinks m.b.t.
Geestmerambacht
Voorstel:
De schriftelijke vragen van fractie GroenLinks ex artikel 40 RvO
m.b.t. Geestmerambacht conform bijgaand concept beantwoorden.
Besluit:
Conform

