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Langedijk

Datum vergadering
15 april 2014

Nummer
15

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

P.J. Beers

, wethouder
, wethouder

F. Westerkamp

, wethouder

H.J.M. Schrijver

, wethouder

E. Annaert

, secretaris
, adjunct-secretaris

Afwezig:
E.M. Overzier en A.A.M. Meijering

Openbaar gedeelte vastgesteld met 17 volgnummers
vastgesteld met 2 volgnummers op 22 april 2014

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
080414

AFZENDER
Secr

2

260314

BMObs

3

080414

FIN

4

280314

PZwmo

5

070414

BPsd

6

260214

PZao

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 8 april 2014
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT vergadering van 26 maart 2014
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beantwoording raadsvraag ex artikel 40 RvO van het CDA
aangaande WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen
Voorstel:
Akkoord gaan met de inhoud van de brief en deze verzenden aan
de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verlengen looptijd overeenkomst leerlingenvervoer
Voorstel:
1. akkoord gaan met verlenging van de overeenkomst
leerlingenvervoer met Connexxion Taxi Services (CTS) per 1
augustus 2014;
2. CTS hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Voorgenomen fusie OBS De Steltloper en OBS De Phoenix
Voorstel:
1. positief adviseren over de voorgenomen fusie tussen OBS De
Steltloper en OBS De Phoenix;
2. het bijgevoegd raadsvoorstel voorleggen voor instemming van
de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Voortgang opzet project SchuldHulpMaatje – netwerk vrijwillige
schuldhulpverlening
Voorstel:
1. akkoord gaan met het in dit advies beschreven procesvoorstel
om te komen tot een regionaal netwerk;
2. als gevolg daarvan en samenwerking met Humanitas aan gaan,
als
eerste
aanzet
tot
een
netwerk
van
vrijwillige
schuldhulpverlening;
3. de Cliëntenraad hierover informeren;
4. de raad voorstellen het voorgesteld budget van € 22.000, -- uit
de extra middelen voor armoedebestrijding beschikbaar te
stellen.
Besluit:
Aangehouden tot 22 april 2014
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7

DATUM
080414

AFZENDER
VVHjz

8

070414

BMOpo

9

020414

BMObjz

10

070214

Adj.dir.

11

070414

OWbeh

12

070414

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Wijziging legesverordening 2014
Voorstel:
Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en dit ter vaststelling aan de
raad voor te leggen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Melding vermoeden misstand
Voorstel:
1. de vernieuwde regeling met toelichting voorlopig vaststellen;
2. de Ondernemingsraad om instemming vragen;
3. bij definitieve vaststelling de oude regeling van 8 oktober 2013
per gelijke datum intrekken.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verordening elektronische kennisgeving
Voorstel:
Besluiten om de raad voor te stellen om de Verordening
elektronische kennisgeving gemeente Langedijk vast te stellen
overeenkomstig bijgaand conceptraadsvoorstel.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Opdracht één sociale dienst voor de gemeenten Alkmaar, Graft -De
Rijp, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer
Voorstel:
1. instemmen met de opdracht;
2. de benodigde middelen beschikbaar stellen;
3. de gemeente Heerhugowaard mandateren als budgethouder;
4. de raad informeren met bijgaande memo.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Strategische beheervisie openbare ruimte Uitwerkingsplan: keuze
2014-2018
Voorstel:
De raad voorstellen het ‘Strategische beheervisie openbare ruimte
Uitwerkingsplan: keuze 2014-2018’ vast te stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vaststelling wijzigingsplan ’t Vennetje te Sint Pancras
Voorstel:
1. de ingediende zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan
ontvankelijk verklaren;
2. de ingediende zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan
ongegrond verklaren;
3. het wijzigingsplan 't Vennetje Sint Pancras vaststellen,
bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat
in het GML bestand NL.IMRO.BPSP2012wp001.va01 met
bijbehorende regels;
4. degene die een zienswijze heeft ingediend informeren via
bijgaande conceptbrief.
Besluit:
Conform

NR
13

DATUM
080414

AFZENDER
BPsd

14

080414

BPsd/FINpc

15

200214

BPsd

16

110414

FINpc

INHOUD
Onderwerp:
Uitvoering vernieuwd muziekonderwijs
Voorstel:
1. vaststellen van:
a. opdrachtformulering
begeleiding
maatschappelijke
aanbesteding vernieuwd muziekonderwijs;
b. aanbestedingsdocument;
2. de lokale muziekverenigingen, Stichting Cool Kunst en Cultuur,
Popschool Your Song en Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk uitnodigen deel te nemen aan het
project maatschappelijk aanbesteden vernieuwd muziek onderwijs;
3. voor de begeleiding van de maatschappelijke aanbesteding
€ 3.500 excl. BTW beschikbaar stellen en ten laste brengen van
begrotingspost Kunsteducatie 620170/442110.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Recreatieschap Geestmerambacht; jaarrekening 2013 (concept),
programmabegroting 2014 (concept) en begrotingswijziging 2014.
Voorstel:
De raad voorstellen:
1. instemmen met de jaarrekening 2013 van de GR-GAB;
2. instemmen met de programmabegroting 2015 van de GR -GAB
en een zienswijze indienen op de toegepaste index;
3. de financiële gevolgen van de besluitvorming bij de GR -GAB
mee te nemen in de programmabegroting 2015 van de
gemeente.
4. instemmen met de begrotingswijziging 2014 van de GR-GAB.
5. het Algemeen Bestuur van de GR-GAB adviseren het Dagelijks
Bestuur opdracht te geven in 2014 samen met de gemeenten
het toekomstige financiële kader van GR -GAB nader in beeld te
brengen, hierover te adviseren en het Algeme en Bestuur een
beargumenteerd voorstel voor te leggen voor de toekomstige
noodzakelijke hoogte van de algemene reserve.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting De Blauwe Loper
Voorstel:
De raad door middel van bijgevoegd memo informeren over de
Meerjarenbegroting 2014-2017 van Stichting De Blauwe Loper.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
e
2 Concept Jaarstukken 2013 t.b.v. gezamenlijke behandeling
college en MT op 15 april 2014
Voorstel:
e
Kennis nemen van het 2 concept Jaarstukken 2013 (versie 11 april
2014) en uw wensen, aanvullingen, correcties e.d. aangeven.
Besluit:
e
Op basis van de gevoerde discussie het 2 concept tekstueel
aanpassen.

17

150414

Secr

Onderwerp:
Advies accountant over uitgangspunten herziening
grondexploitaties 2014
Voorstel:
Het besluit zoals dit ter zake op 25 maart 2014 is genomen
(volgnummer V3) alsnog de status “openbaar” geven.
Besluit:
Conform. Raad per memo informeren.

