Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
25 juni 2013

Nummer
26

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 20 volgnummers
vastgesteld met 3 volgnummers op 2 juli 2013

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
180613

AFZENDER
Secr

2

050613

BMObs

3

110613

PZao

4

140613

BPwz

5

130313

BMObjz

6

130613

BMObjz

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 18 juni 2013
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 5 juni 2013
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beleidsregels bestuurlijke boete WWB, IOAW , IOAZ en Bbz 2004
Voorstel:
1. de Beleidsregels bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz
2004 vaststellen;
2. de Cliëntenraad informeren, dat na zijn instemming op 31 mei
2013, het college de beleidsregels heeft vastge steld.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Archeologisch onderzoek n.a.v. nieuwbouw achter KoogerKerk,
Koog 30 te Zuid-Scharwoude
Voorstel:
Instemmen met het advies van de Stichting Cultuurcompagnie om
het achter de KoogerKerk te Zuid-Scharwoude uitgevoerde
archeologisch onderzoek af te sluiten (selectiebesluit).
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Aanmeerbeperking nabij Oosterheem
Voorstel:
1. voornemen om het volgende besluit te nemen: m.b.t. de
openbare oever ter hoogte van de nieuwbouw van Oosterheem
aan de Dorpsstraat, gerekend vanaf de brug tot voorbij de
ronding tot aan de verbindingsbrug tussen het gebouw van
Oosterheem en Veldzorg bepalen dat hier niet langer dan
maximaal 24 uur achtereen aangemeerd mag worden en dit
aangeven d.m.v. borden;
2. dit voorgenomen besluit publiceren voor het indienen van
zienswijzen.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van een startnotitie over een integrale
aanpak van de aanmeerproblematiek.
Onderwerp:
Straatnaamgeving Broekerplein
Voorstel:
1. het nieuw in te richten gebied ten noorden en noord -westen van
het huidige winkelcentrum Broekerveiling de naam Broekerplein
geven;
2. de raad van dit besluit in kennis stellen.
Besluit:
Conform
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INHOUD
Onderwerp:
Bouw van woningen op de overtuinen behorende bij de woningen
aan het Langebrugpad te Broek op Langedijk (VO -OMG-13-016)
Voorstel:
Geen medewerking verlenen aan het vooroverleg voor het bouwen
van woningen op de overtuinen, behorende bij de woningen aan het
Langebrugpad te Broek op Langedijk (VO -OMG-13-016).
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Nieuwe werkafspraken WoonAdviesCommissie (WAC)
Voorstel:
Instemmen met kaderstellende oplossingen c.q. voorstellen om tot
aanpassing van de werkafspraken met de W AC te komen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Ontwerp-omgevingsvergunning
en
Verklaring
van
geen
bedenkingen voor de aanleg van een parkeerterrein aan de
Wagenweg te Oudkarspel
Voorstel:
1. instemmen met de ruimtelijke onderbouwing;
2. instemmen met het met de aanvrager aangaan van een
planschadeovereenkomst;
3. na instemming de uitgebreide voorbereidingsprocedure als
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
voeren;
4. instemmen met de bijgevoegde ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen en deze bij de ter inzage van de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage leggen;
5. de raad informeren over bovenstaande.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Regels uitstalling De Toko, Dorpsstraat 539 te Noord-Scharwoude
Voorstel:
1. instemmen met de uitgangspunten waaraan de uitstallingen bij
De Toko moeten voldoen;
2. afdeling Beleid en Projecten verzoeken beleid op te stellen inz.
uitstallingen, terrassen en reclame;
3. de uitgangspunten genoemd onder 1 ook bij andere
uitstallingen hanteren, totdat er nieuw beleid is.
Besluit:
Ad 1 + 3: niet conform;
Ad 2: conform.
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INHOUD
Onderwerp:
Ontwerp-omgevingsvergunning
en
Verklaring
van
geen
bedenkingen voor de uitbreiding evenemententerrein tegenover de
Wagenweg 22 te Oudkarspel
Voorstel:
1. instemmen met de ruimtelijke onderbouwing;
2. instemmen met het met de aanvrager aangaan van een
planschadeovereenkomst;
3. na instemming de uitgebreide voorbereidingsprocedure als
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
voeren;
4. instemmen met de bijgevoegde ontwerp-Verklaring van geen
bedenkingen en deze bij de ter inzage van de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage leggen;
5. de raad informeren over bovenstaande.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Gevolgen meicirculaire 2013 Gemeentefonds
Voorstel:
Kennisnemen van de gevolgen van de meicirculaire 2013 op de
hoogte van de algemene uitkering voor de gemeente Langedijk en
onderliggend stuk ter informatie aan de raad aanbieden via de
tweede kwartaalrapportage 2013.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Afwikkeling liquidatie OVO
Voorstel:
Kennisnemen van de gevolgen van de afwikkeling van de liquidatie
van OVO voor de gemeente Langedijk.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verzoek afwijken van de Huisvestingsverordening Langedijk bij
toewijzing grote huurwoningen
Voorstel:
1. instemmen met het verzoek van W oningbouwvereniging
Langedijk om af te wijken van de Huisvestingsverordening
Langedijk met betrekking tot 88 huurwoningen in ZuidScharwoude;
2. hierover een (tijdelijke) overeenkomst sluiten (zie concept);
3. publicatie van dit besluit.
Besluit:
Niet instemmen met het verzoek in afwachting van regionaal beleid
Onderwerp:
Uitbreiding Bibob-beleid
Voorstel:
1. instemmen met een uitbreiding van het Bibob-beleid naar
vergunningen
voor
aangewezen
risicovolle
categorieën
vechtsportevenementen;
2. kennisnemen van de stand van zaken wijziging Wet Bibob en de
implementatie in Langedijk;
3. het aangepaste Bibob-beleid ter kennisgeving aan de raad
toesturen.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Stand van zaken kavelverkoop Oxhoofdpad
Voorstel:
Kennisnemen van bijgevoegde memo ‘stand van zaken
kavelverkoop Oxhoofdpad & bouwrijpmaken’.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beantwoording van vragen ex. Artikel 40 RvO
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegde beantwoording van de vragen van de
ChristenUnie ex. artikel 40 RvO.
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele aanpassing.
Onderwerp:
De heer Onno van Veldhuizen mandaat verlenen om namens het
college van Langedijk op te treden als voorzitter van de BGO VR
NHN
Voorstel:
1. de heer Onno van Veldhuizen aanwijzen en mandateren om
namens het college van Langedijk op te treden als voorzitter
van het Bijzonder Georganiseerd Overleg in het kader van het
project regionalisering brandweer Noord-Holland Noord;
2. de voorzitter van het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord mandateren om eventuee l een plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen, indien dit nodig mocht zijn.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Memo gemeenteraad over Goed Nabuurschap en handhaving
horecaregels
Voorstel:
Instemmen met het versturen van bijgaande informatie memo aan
de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland: definitief aangaan
gemeenschappelijke regeling
Voorstel:
1. kennisnemen van het advies van OR en akkoord te gaan met
onderstaande reactie op de adviezen en aandachtspunten;
2. definitief
instemmen
met
het
aangaan
van
de
“gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord.
Besluit:
Conform, onder voorbehoud van toestemming van de raad.

