Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
19 augustus 2014

Nummer
33

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

, burgemeester
P.J. Beers

, wethouder
, wethouder

B.J.N. Fintelman

, wethouder

E. Annaert

, secretaris
, adjunct-secretaris

Afwezig:
drs. J.F.N. Cornelisse
J. Nieuwenhuizen
A.A.M. Meijering

Openbaar gedeelte vastgesteld met 7 volgnummers en vertrouwelijk gedeelte vastgesteld
met 2 volgnummers op 26 augustus 2014

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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Onderwerp:
Besluitenlijst van 12 augustus 2014
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT vergadering van 30 juli 2014
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Politiekeurmerk Veilig Wonen Twuyverhoek
Voorstel:
1. kennisnemen van de uitkomsten van het vooronderzoek in de
wijk Twuyverhoek t.a.v. het Politiekeurmerk Veilig Wonen;
2. instemmen met het instellen van een regeling waarbij één van
de drie modellen wordt gekozen(1, 2 of 3);
3. opdracht geven tot het onderzoeken van de financiële dekking
van het gekozen model.
Besluit:
Vanuit de verantwoordelijkheid die daarvoor wordt gevoeld,
toewerken naar een oplossing op basis van model 3. Daartoe een
nader uitgewerkt voorstel voorleggen aan het college.
Onderwerp:
Jaarverslag 2013 regio Alkmaar
Voorstel:
1. het jaarverslag 2013 voor kennisgeving aannemen;
2. het jaarverslag 2013 ter kennisname plaatsen op de lijst van
ingekomen stukken voor de gemeenteraad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vooraanschrijving bewoning Dorpsstraat 114A in Broek op
Langedijk
Voorstel:
1. instemmen met het versturen van een gewijzigde voor aankondiging aan de eigenaar en bewoners van de schuur aan
de Dorpsstraat 114A in Broek op Langedijk;
2. hierin aankondigen dat:
a. de bewoning door de eigenaar zelf wordt gedoogd, mits de
woonruimte aan het Bouwbesluit voldoet;
b. de bewoning door anderen dan de eigenaar moet worden
beëindigd;
3. de vooraankondiging in afschrift ook aan de zienswijzehebbenden sturen.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Wijzigingen in rechtspositie burgemeester, wethouders en
(burger)raadsleden
Voorstel:
- kennisnemen van de wijzigingen in de rechtspositie van de
burgemeester, wethouders en raadsleden als gevolg van het
besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale
politieke ambtsdragers;
- de lastenverzwaring over het jaar 2014 van € 19.000 ,-de
meenemen in de 3 kwartaalrapportage;
- de lastenverlichting over het jaar 2015 van € 25.000 ,-meenemen in de begroting 2015.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Subsidieaanvraag sportgala Langedijk 2014
Voorstel:
1. de incidentele subsidieaanvraag 2014 van het Comité Sportgala
Langedijk ter hoogte van € 3.100,-- afwijzen;
2. deze afwijzing schriftelijk kenbaar maken middels bijgaande
beschikking.
Besluit:
Conform

