Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
21 oktober 2014

Nummer
42

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

P.J. Beers

, wethouder

J. Nieuwenhuizen

, wethouder

B.J.N. Fintelman

, wethouder

E. Annaert

, secretaris
, adjunct-secretaris

Afwezig:
A.A.M. Meijering

Openbaar gedeelte vastgesteld met 10 volgnummers
vastgesteld met 2 volgnummers op 28 oktober 2014

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 14 oktober 2014
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT vergadering van 1 oktober 2014
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verzoek bouw woning Dorpsstraat 1000/1002 te Oudkarspel
Voorstel:
1. geen medewerking verlenen aan de bouw van een extra woning
op het perceel Dorpsstraat 1000/1002 te Oudkarspel;
2. verzoeker van uw besluit schriftelijk in kennis stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten:
uitbreiding collectieve zorgverzekering voor de minima (CZM)
Voorstel:
1. de CZM in de vorm van de drie pakketten Uitgebreid, AV
Compleet, en AV Compleet inclusief eigen risico, aanbiede n als
voorziening voor mensen met een minimum inkomen en hoge
zorgkosten;
2. instemmen met de gemeentelijke bijdrage per maand aan de
3 pakketten: € 10,-- per maand voor de pakketten Uitgebreid of
AV Compleet, € 35,-- voor AV Compleet inclusief het eigen
risico;
3. de inkomensgrens voor de CZM vaststellen op 120% van de
bijstandsnorm, en voor de vermogensvaststelling aan te sluiten
bij het huidige bijzondere bijstandsbeleid;
4. vanaf 2015 een bedrag van € 66.720, -- uit de integratie
uitkering WMO inzetten voor de CZM.
Besluit:
Conform, met dien verstande dat beslispunt 4 zo gelezen moet
worden dat vooralsnog alleen voor het jaar 2015 genoemd bedrag
wordt ingezet. Wethouder Nieuwenhuizen wenst aantekening te
maken tegen het voorstel te hebben gestemd.
Onderwerp:
Verzoek bouw hotelkamers op perceel Bijlestaal 64 te Broek op
Langedijk
Voorstel:
1. onder voorbehoud medewerking verlenen aan het bouwplan
voor het realiseren van 54 hotelkamers aan de Bijlestaal 64 te
Broek op Langedijk;
2. verzoeker hiervan schriftelijk in kennis stellen;
3. het besluit ter kennisname voorleggen aan de raad.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Actualisatieplanning raadsvoorstellen oktober 2014
Voorstel:
Instemmen met de geactualiseerde planning van raadsvoorstellen
en deze toezenden aan de Agendacommissie van de raad.
Besluit:
Conform, met inachtneming van enkele toevoegingen c.q.
aanpassingen.
Onderwerp:
Beantwoording artikel 40 vragen GroenLinks over de 55+ -bus
Voorstel:
De vragen beantwoorden overeenkomstig bijgevoegde concept antwoordbrief en de overige leden van de raad hiervan in kennis te
stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Uitwerking accommodatiebeleid - gewijzigd raadsvoorstel
Voorstel:
Instemmen met bijgaand - aangepast - raadsvoorstel inzake het
uitwerkingsplan accommodatiebeleid.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Gemeentelijke zienswijze wijziging vaarwegbeheer en nautisch
beheer door provincie Noord-Holland
Voorstel:
De bijgevoegde conceptbrief vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Mandatering
wethouder
Jeugd
ondertekening
maatwerk overeenkomsten Jeugd o.g.v. artikel 171, lid 2 Gemeentewet
Voorstel:
1. instemmen met de maatwerkovereenkomst Jeugd Basis
generalistische GGZ, Specialistische GGZ, Enkelvoudige
Ernstige Dyslexie, Begeleiding, Persoonlijke verzorging en
(Kortdurend) verblijf en Jeugd en Opvoedhulp;
2. instemmen met het mandateren van de wethouder Jeugd o.g.v.
artikel 171, lid 2 Gemeentewet om de onder punt 1 gen oemde
maatwerkovereenkomsten te ondertekenen.
Besluit:
Conform, met dien verstande dat het mandaat ook geldt voor de
plaatsvervangend wethouder.

