Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
26 november 2013

Nummer
49

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 14 volgnummers
vastgesteld met 5 volgnummers op 3 december 2013

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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3
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4
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5

181113

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 19 november 2013
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 6 november 2013
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Plan Veldregel te Sint Pancras
Voorstel:
Instemmen met de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing voor de
bouw van 2/1-kapwoning aan de Veldregel te Sint Pancras.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vaststelling bestemmingsplan Speelpark De Swaan
Voorstel:
1. de gemeenteraad voorstellen:
a. de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan
ontvankelijk te verklaren;
b. de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan
conform het bepaalde in de reactienota deels gegrond,
deels ongegrond te verklaren;
c. het bestemmingsplan Speelpark De Swaan conform het
bepaalde in de reactienota gewijzigd vaststellen, bestaande
uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het
GML bestand NL.IMRO.0416.BPGA2008herz001 -VA01 met
bijbehorende regels;
d. op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening
besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen.
2. degenen die zienswijzen hebben ingediend informeren via
bijgaande brief.
3. het beeldkwaliteitsplan vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Wijziging Dorpsstraat 101 (Bollengebouw)
Voorstel:
1. instemmen met het ontwerp-wijzigingsplan Dorpsstraat 99, 101
en 105 te Broek op Langedijk;
2. het ontwerp-wijzigingsplan publiceren en 6 weken ter inzage
leggen.
Besluit:
Conform
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INHOUD
Onderwerp:
Mandaat bij uitvoeringsovereenkomst ‘Tafels in de wijk’
Voorstel:
Wethouder Schrijver mandateren om namens de gemeente de
overeenkomst tussen de Zorgverzekeraar/ Zorgkantoor, Tafel van
vier en gemeente te ondertekenen, voor de uitvoe ring van het
programma Tafels in de buurt.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Programma Voorziening Onderwijshuisvesting 2014
Voorstel:
Het Onderwijshuisvestingsprogramma 2014 vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vragen GroenLinks over openbaar onderwijs in elke kern
Voorstel:
De vragen van GroenLinks beantwoorden conform bijgevoegde
conceptbrief.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Regeling cafetariamodel
Voorstel:
1. voorlopig vaststellen van de gewijzigde regeling Indieningstermijn cafetariaregeling en de naam wijzigen naar cafetariaregeling;
2. de regeling voorleggen aan de OR met het verzoek om in te
stemmen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden 27/11/2013
Voorstel:
1. instemmen met de door het DB voorgestelde berekening voor
de bijdrage 0-4 jaar, zoals bij agendapunt 7 vermeld:
- vanaf 2014 de bijdrage voor de 0-4 jarigenzorg vermeerderd
met de middelen voor het extra contactmoment adolescenten
te bepalen op basis van het aantal 0-19 jarigen van het jaar
ervoor;
- de basis voor het bedrag per 0-19 jarige in 2014 gelijk te
laten zijn aan het bedrag dat in de begroting 2013 is
opgenomen en dit met de reguliere indexering door te
rekenen;
- de bijdrage zoals deze in de begroting 2013 is opgenomen,
aan te houden voor het lopende begrotingsjaar 2013;
2. het financiële effect hiervan (€ 5.542, --) verwerken in de
Kadernota 2014;
3. instemmen met de andere beslispunten op de agenda,
behoudens (nagekomen) agendapunt 11. Deze aanhouden,
omdat er tekort tijd is voor een gedegen advies.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Reactie op mail van het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen
Langedijk (SPL)
Voorstel:
1. instemmen met bijgaande conceptbrief;
2. De personeelsvertegenwoordiging van de SPL, de raads - en
burgerraadsleden en de heer Fintelman nog eens afzonderlij k
een afschrift van deze brief doen toekomen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Resultaat gesprekken Recreatieschap en Molengroet en analyse
van de verhouding tussen de gedoogbeschikking en de
privaatrechtelijke verhoudingen tussen private partijen
Voorstel:
1. kennisnemen van de resultaten van de gesprekken met het
Recreatieschap en Molengroet en van de analyse van de
gevolgen van de gemeentelijke aanpak in verhouding tot de
privaatrechtelijke overeenkomsten tussen private partijen.
2. de raad informeren over de gesprekken en de uitkomst.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bijdrage aan het Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland (RPW)
Voorstel:
1. voortzetten van de bijdrage aan het RPW;
2. brief met dit besluit versturen aan het RPW .
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Uitvoering Jeugd- en Jongerenwerk in 2014
Voorstel:
1. instemmen met het gunnen van de opdracht jeugd- en
jongerenwerk 2014 aan Wonen plus Welzijn voor de 2 externe
begeleide projecten;
2. instemmen met de opdracht periode van één jaar;
3. instemmen met het uurtarief van € 54,-- en aanbod van
opdrachten ad. € 144.764,-- per jaar;
4. instemmen
met
de
offerte
uitvoeringsplan
ambulant
jongerenwerk en jongere coaching 2014 zoals ingediend door
Wonen plus Welzijn. (bijlage).
Besluit:
Conform

