Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
21 mei 2013

Nummer
20

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 17 volgnummers
vastgesteld met 1 volgnummer op 28 mei 2013

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
140513

AFZENDER
Secr

2
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010513

BMObs

3

130513

VVHovr

4

080513

VVHovr

5

250313

BPolj

6

010513

OWbeh

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 14 mei 2013
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform, met dien verstande dat het besluit als vermeld onder V7
wordt verplaatst naar het openbaar deel.
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 24 april 2013 en 1 mei 2013
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Begroting 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel over het geven van een
zienswijze over de begroting 2014.
Besluit:
Raadsvoorstel en -besluit aanpassen.
De eenmalige dekking uit de Algemene Reserve dient v.w.b. het
college te worden gecompenseerd dor een bezuiniging van
hetzelfde bedrag in 2014.
Onderwerp:
Jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel over het geven van een
zienswijze over de jaarrekening 2012.
Besluit:
Conform, met dien verstande dat voor wat betreft de omvang van
de Algemene Reserve er een relatie ligt met het besluit van het
college onder volgnummer 3.
Onderwerp:
Inspectierapport ‘De kwaliteit van VVE in Langedijk’
Voorstel:
1. kennisnemen van het inspectierapport ‘De kwaliteit van VVE in
Langedijk’;
2. de raad informeren met bijgevoegde memo na de Lokale
educatieve agenda van 17 juni 2013.
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele aanpassing van de
raadsmemo.
Onderwerp:
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 en Acceptatie voorwaarden Milieustraat Langedijk
Voorstel:
1. het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 vaststellen;
2. de Acceptatievoorwaarden Milieustraat Langedijk vaststellen;
3. dit besluit publiceren in het Gemeenteblad en bekend maken
via de gemeentelijke website.
Besluit:
Conform
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10

070513

BPwz

11
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INHOUD
Onderwerp:
Overeenkomst Volwasseneneducatie 2013
Voorstel:
1. de burgemeester en wethouders mandateren de afdelings manager Publiekszaken tot ondertekening van de overeenkomst
volwasseneneducatie 2013 met ROC Horizon college;
2. akkoord gaan met het vullen van de regionale basisvoorziening
met 100% van het Educatiebudget van € 42.283,-- uit het
Participatiebudget;
3. het plan de campagne voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Giftenreglement politieke partijen
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Jaarverslag 2012 van de Commissie voor de bezwaarschriften en
Klachtencommissie
Voorstel:
1. kennisnemen van het jaarverslag 2012 van de Commissie voor
de bezwaarschriften en Klachtencommissie;
2. het jaarverslag 2012 ter kennisname brengen aan de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beleidsnota Muziekonderwijs 3.0 gemeente Langedijk
Voorstel:
1. vaststellen van de beleidsnota Muziekonderwijs 3.0 gemeente
Langedijk;
2. de vastgestelde beleidsnota middels bijgevoegd raadsvoorstel
aanbieden aan de raad.
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele aanpassing van het
raadsvoorstel.
Onderwerp:
Stuurgroep samenwerking I&A regio Alkmaar
Voorstel:
Akkoord gaan met het instellen van een Stuurgroep samenwerking
I&A regio Alkmaar, bestaande uit de portefeuillehouders I&A van de
deelnemende gemeenten.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD
Hollands Noorden
Voorstel:
Instemmen
met
bijgaand
raadsvoorstel
wijziging
Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden en deze aan
te bieden aan de raad.
Besluit:
Conform
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INHOUD
Onderwerp:
Raadsvoorstel zienswijze financiële stukken GGD HN 2012, 2013
en 2014
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en dat aan te bieden aan
het forum van 11/6 en de raad van 25/6/2013. De aan de raad
voorgestelde besluiten zijn ook vermeld op de achterzijde van dit
adviesformulier.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Projectplan:
Doelmatigheid
vergunningverlening
(fase
2:
maatregelen)
Voorstel:
Kennisnemen van het projectplan: Doelmatigheid vergunning verlening (fase 2: maatregelen).
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord: gemeenschappelijke regeling en bedrijfsplan
Voorstel:
1. onder voorbehoud van toestemming door de raad instemmen
met het aangaan van de "Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord";
2. met de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling
portefeuillehouder E.M. Overzier aanwijzen als lid van het
algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord en portefeuillehouder P.J. Beers aan te wijzen
als plaatsvervanger in het algemeen bestuur;
3. instemmen met het "Bedrijfsplan Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord" en dit ter kennisname aan de raad
toesturen;
4. het "Bedrijfsplan Regionale Uitvoeringsdienst Noord -Holland
Noord" voorleggen aan de Ondernemingsraad van de gemeente
met het verzoek om in dit verband de consequenties voor de
eigen 'achterblijvende' organisatie te adviseren;
5. instemmen met de exploitatiebijdrage voor de taakuitvoering als
voorgenomen besluit en hierover een definitief besluit te nemen
bij de aanbieding van de ontwerpbegroting door het dagelijks
bestuur van de gemeenschappelijke regeling;
6. instemmen met de financiële consequenties van de RUD oprichting inclusief de voorgestelde dekking ;
7. aanwijzen van de medewerker Milieu als functionaris die
overgaat naar de RUD NHN.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Wijkcentrum Noord-Scharwoude
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegd conceptraadsvoorstel en -besluit waarin
de volgende besluiten worden gevraagd:
- de wijkgebonden activiteiten in Noord-/Zuid-Scharwoude in de
kern/wijk huisvesten;
- de werkzaamheden voor de realisatie van het wijkcentrum
Noord-Scharwoude op één locatie te beëindigen;
- van het beschikbare krediet voor het wijkcentrum € 10 0.000,-beschikbaar houden voor het herhuisvestingsplan, inclusief
eventueel benodigde verbouwingen etc.;
- het resterende krediet van € 115.000,-- terug laten vloeien aar
de algemene middelen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Kadernota 2013-2017
Voorstel:
Akkoord gaan met de inhoud van de Kadernota 2013 -2017 en deze
ter besluitvorming aanbieden aan de raad.
Besluit:
Aangehouden tot 22 mei 2013.

