Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
11 maart 2014

Nummer
10

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
, adjunct-secretaris

Afwezig:
A.A.M. Meijering

Openbaar gedeelte vastgesteld met 7 volgnummers en vertrouwelijk gedeelte vastgesteld
met 6 volgnummers op 18 maart 2014

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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Onderwerp:
Besluitenlijst van 4 maart 2014
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 19 februari 2014
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Oprichting Coöperatieve Stimuleringsfonds Duurzame Energie
Alkmaar u.a.
Voorstel:
Onder voorbehoud van de wensen en bedenkingen van de raad
instemmen met:
1. de oprichting van de Coöperatieve Stimuleringsfonds Duurzame
Energie Alkmaar u.a.;
2. de exploitatie en het beheer van het Stimuleringsfonds
Duurzame Energie Alkmaar in deze coöperatie onder te
brengen;
3. de akte van oprichting;
4. de Leden-inbrengovereenkomst;
5. conform
de
Leden-inbrengovereenkomst
en
de
intentieverklaring van xx het bedrag van € 27.650,94 te storten
in het fonds;
6. dit bedrag te dekken uit het budget Milieubeleid;
7. wethouder H.J.M. Schrijver te mandateren om de akte van
oprichting en de Leden-inbrengovereenkomst te tekenen;
8. vanuit het fonds budget beschikbaar te stellen voor
secretarisfunctie van de coöperatie, voor ee n bedrag van €
7.500,-- per jaar (100 uur);
9. de raad in de gelegen te stellen zijn wensen en bedenkingen
over het oprichten van de coöperatie binnen drie weken na
ontvangst van deze nota, ter kennis van het college te brengen;
10. nadat de raad zijn wensen en bedenkingen heeft ingediend
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland toestemming te
vragen om de coöperatie op te richten (artikel 160, lid 3 van de
Gemeentewet.
Besluit:
Onderhavig advies als ontwerp-besluit aanbieden aan de raad,
waarbij de termijn van 3 weken uiteraard ondergeschikt is aan het
reguliere raadsproces.
Onderwerp:
Stand van zaken moties raadsperiode 2010 -2014
Voorstel:
Stand van zaken moties van uitvoering van de moties ter kennis
name brengen aan de raad.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Aanpassingen Ontheffingenbeleid
Voorstel:
1. instemmen met het aangepaste Ontheffingenbeleid gemeente
Langedijk;
2. bekendmaken in het Gemeenteblad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Uitwerking congruent samenwerkingsverband 3D/afwegingskader
lokaal/(boven) regionaal
Voorstel:
1. de notitie “Uitwerking congruent samenwerkingsverband 3D,
regio Alkmaar” vaststellen;
2. de regionale bestuurlijke kalender als instrument voor
informatievoorziening vaststellen;
3. de bestuurlijke kalender mede ter vaststelling aanbieden aan de
raadd.m.v. bijgevoegd raasvoorstel.
Besluit:
Conform, met dien verstande dat de bestuurlijke kalender ter
kennisname wordt aangeboden aan de raad.
Onderwerp:
e
3 rapportage inhuur externen 2013
Voorstel:
e
De 3 rapportage inhuur externen 2013 verzenden aan de raad.
Besluit:
Conform

