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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
, secretaris

A.A.M. Meijering

, adjunct-secretaris

Afwezig:
E. Annaert

Openbaar gedeelte vastgesteld met 15 volgnummers
vastgesteld met 5 volgnummers op 6 juni 2013

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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Onderwerp:
Besluitenlijst van 21 mei 2013
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 8 mei 2013
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Deelname aan ESF-project ‘Re-integreren naar Werk’
Voorstel:
1. instemmen met deelname aan het ESF-project ‘Re-integreren
naar Werk’;
2. de burgemeester een overeenkomst laten tekenen voor de
deelname van de gemeente Langedijk aan het ESF-project
Actie A, met nummer 2012ESFN277.
Besluit:
Conform, met dien verstande dat de portefeuillehouder tekent.
Onderwerp:
Afstoten gymzaal Tulpenstraat
Voorstel:
1. gymzaal Tulpenstraat aan de onderwijsbestemming onttrekken;
2. met TTL het gesprek aangaan over eventueel kopen van de
gymzaal;
3. indien 2 niets oplevert: verkoop openbaar;
4. indien 2 en 3 niet opleveren: sloop (indien afstoten in 2013 niet
lukt).
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Decentralisatie Jeugdzorg: concept Werkplan 2013 Jeugdzorg,
regio Alkmaar
Voorstel:
1. instemmen met het concept Werkplan 2013 Jeugdzorg, regio
Alkmaar;
2. kennisnemen
van
het
ontvangen
invoeringsbudget
decentralisatie Jeugdzorg over 2013, € 31.677, --. Via de
eerstvolgende financiële rapportage 50% daarvan bestemmen
voor de regionale projectorganisatie en de and ere helft voor de
dekking van de eigen onkosten, die betrekking hebben op de
transitie jeugdzorg;
3. werkplan ter kennisname aan de WMO Cliëntenraad en de raad
zenden;
4. kennisnemen van de ingevulde vragenlijst t.b.v. de VNG
inventarisatie regionale samenwerking decentralisatie jeugd.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Ontwikkelings bedrijf NHN op 30 mei 2013
Voorstel:
1. de portefeuillehouder EZ, P.J. Beers, machtigen namens de
gemeente Langedijk het woord te voeren tijdens deze AVA van
het Ontwikkelingsbedrijf;
2. tijdens de AVA van 30 mei 2013 instemmen met c.q. kennis nemen van de onderwerpen die op de agenda staan.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Toetreding gemeente Langedijk tot de GR Cocens us
Voorstel:
1. akkoord gaan met de GR Cocensus 2014 onder voorbehoud,
dat de raad het college toestemming verleend;
2. akkoord gaan met de raadsvoordracht Toetreding gemeente
Langedijk tot de GR Cocensus.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Gebiedsvisie vitaal lint Noord- en Zuid-Scharwoude ‘Lang leven ’t
lint’
Voorstel:
1. voorlopig instemmen met de visie ‘Lang leven ’t lint’,
gebiedsvisie vitaal lint Noord- en Zuid-Scharwoude en de
daarbij genoemde (beleids) uitgangspunten en bouwstenen;
2. instemmen met de ter inzage legging van de gebiedsvisie m.i.v.
5 of 12 juni 2013, gedurende 6 weken en daaraan voorafgaand
een openbare presentatie van de visie;
3. instemmen met de visie en ter kennisname brengen aan de
raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Planning notitie permanente bewoning op recreatieterreinen en
reactie op zienswijzen
Voorstel:
1. kennisnemen van bijgaande memo aan de raad en instemmen
met de gewijzigde planning voor de notitie over permanente
bewoning op recreatieterreinen en de reactie op de zienswijzen;
2. deze memo aan de raad sturen;
3. de diverse betrokkenen informeren over de gewijzigde planning.
Besluit:
Aangehouden tot 6 juni 2013.
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Onderwerp:
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar; (concept) programmaverantwoording 2012 + (concept) Programmabegroting 2014
Voorstel:
1. kennisnemen van de (concept)programmaverantwoording 2012
en de (ontwerp)begroting 2014;
2. instemmen met de (concept)programmabegroting 2014 en een
zienswijze indienen op enige formele elementen;
3. instemmen met de (concept)programmaverantwoording 2012 en
een zienswijze indienen op de toegestane hoogte van de
algemene reserve en enige formele elementen;
4. de gemeentelijke bijdrage 2012 vast te stellen op € 99.749,--;
5. de voorlopige gemeentelijke bijdrage 2014 vast te stellen op
€ 94.082,-- (begroot Langedijk: € 97.241,--);
6. de wijziging van de gemeentelijke begroting 2014 -2017, na
besluitvorming in de gemeenschappelijke regeling, mee te
nemen bij de totstandkoming van de begroting 2014 -2017 van
de gemeente;
7. de gemeenteraad voorstellen een hiertoe strekkend besluit,
conform bijgevoegd voorstel, te nemen;
8. vooruitlopend op en onder voorbehoud van het te nemen
raadsbesluit, de gemeenschappelijke regeling al informeren
over het standpunt van de gemeente Langedijk.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Ledenbrief bekostiging meerjarige onderzoeksagenda decentrale
overheden
Voorstel:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op het VNG congres wordt
u gevraagd in te stemmen met:
inventarisatie financiële risico’s en kansen bij integrale
benadering van de drie decentralisaties in het sociaal domein;
identificatie van (beleids)instrumenten die eventuele risico’s in
de uitvoering van de drie decentralisatie beperkt of
weggenomen kunnen worden, dan wel aangeven hoe eventuele
financiële kansen gemaximaliseerd kunnen worden;
een meerjarige onderzoeksagenda 2013-2017, bekostiging
hiervan (€ 500.000,-- per jaar, vier jaar lang) uit gemeentefonds
te onttrekken.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Project Broekerplein
Voorstel:
Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van
het CDA m.b.t. het project Broekerplein conform artikel 41 RvO.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vergadering B&W 4 juni 2013
Voorstel:
De B&W-vergadering van 4 juni 2013 verschuift naar 6 juni 2013,
tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Memo Broekerplein doorvaarbaarheid
Voorstel:
Akkoord gaan met de bijgaande memo en verzenden aan de raad.
Besluit:
Memo tekstueel aanpassen.
Onderwerp:
Beantwoording vragen ChristenUnie ex artikel 40 RvO over
vergoeding woon-werkverkeer en km-declaraties wethouder Beers
Voorstel:
De vragen beantwoorden overeenkomstig achterliggende brief.
Besluit:
Conform. Inbrengen (mondeling) op raadsavond van 28 me i 2013.
Enkele tekstuele wijzigingen. College ondersteunt persoonlijke
verklaring portefeuillehouder.

