Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
9 juli 2013

Nummer
28

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester
, wethouder

E.M. Overzier

, wethouder

F. Westerkamp

, wethouder
, wethouder

E. Annaert

, secretaris

A.A.M. Meijering

, adjunct-secretaris

Afwezig:
P.J. Beers
H.J.M. Schrijver

Openbaar gedeelte vastgesteld met 10 volgnummers
vastgesteld met 4 volgnummers op 16 juli 2013

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 2 juli 2013
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 19 juni 2013
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Subsidieverzoek Historische Vereniging Sint Pancras (HVSP) voor
cultuurhistorisch boekwerk over Sint Pancras en haar bewoners
Voorstel:
a. de HVSP een garantiesubsidie voor het cultuur-historische
boekwerk verlenen van maximaal € 2.500,-- in het berekende
ongedekte tekort van € 19.851,--, onder de voorwaarde, dat de
HVSP een eigen gegarandeerde bijdrage levert van eveneens
maximaal € 2.500,--;
b. de garantiesubsidie betaalbaar stellen op basis van een uiterlijk
per 1 december 2013 aan te leveren overzicht van door
sponsoren/fondsen toegezegde/verleende financiële bijdragen;
c. de eventueel te verlenen garantiesubsidie ten laste brengen
van de begrotingspost 6202005/434349 Cultuur en Natuur historie.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Garantstelling SV BOL van € 50.000,-Voorstel:
De garantstelling verlenen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Straatnaamgeving nieuwe wijk Broekrijk
Voorstel:
De straten in de nieuwe wijk Broekrijk de namen geven, zoals is
aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vergaderstukken Algemeen Bestuur Veiligheidsregio NHN van 5 juli
2013
Voorstel:
Kennisnemen van het ambtelijk advies aan de portefeuillehouder
Openbare Orden en Veiligheid over de stukken van het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio NHN van 5 juli 2013
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van zes
appartementen binnen de bestaande verdieping van het pand
(Rabobankgebouw) aan de Voorburggracht 285 in Noord Scharwoude
Voorstel:
1. instemmen met de ruimtelijke onderbouwing (GRO);
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 te leggen;
5. de raad informeren over bovenstaande.
Besluit:
Conform. Indien mogelijk termijn van terinzagelegging verlengen
i.v.m. vakantieperiode.
Vervallen
Onderwerp:
Hardheidsclausule m.b.t. leges voor dakkapellen en opties
58 koopwoningen W esterdel
Voorstel:
Toepassing van de hardheidsclausule m .b.t. de in rekening te
brengen leges aan Smit’s Bouwbedrijf voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van dakkapelen c.q. toepassing van
opties op 58 koopwoningen in de eerste fase van de woonwijk
Westerdel.
Besluit:
Géén hardheidsclausule toepassen.
Onderwerp:
Sportverenigingen: recht van opstal en huurovereenkomst
Voorstel:
Voorstel voor beleidslijn:
1 vasthouden aan een huurafhankelijk recht van opstal;
2 termijn huurovereenkomst afstemmen op ruimtelijke
langetermijnvisie;
3 garantie door WFS in samenhang met garantstelling door
gemeente;
4. uitvoering
conform
beleidsmijn
mandateren
aan
afdelingsmanager.
Besluit:
Conform

