Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
28 januari 2014

Nummer
4

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 11 volgnummers
vastgesteld met 1 volgnummer op 4 februari 2014

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
210114

AFZENDER
Secr

2

080114

BMObs

3

150114

BPvrom

4

170114

BPsd

5

170114

BMOpo

6

070114

BPsd

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 21 januari 2014
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 8 januari 2014
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Ontwerpwijzigingsplan Vronermeerweg 1 Sint Pancras
Voorstel:
1. instemmen met het ontwerpwijzigingsplan Vronermeerweg 1;
2. het ontwerpwijzigingsplan Vronermeerweg 1 conform artikel
3.1.1 Bro (digitaal) sturen naar de overlegpartners;
3. het ontwerpwijzigingsplan publiceren en zes weken voor
belanghebbenden ter inzage leggen;
4. instemmen met het aangaan van een planschadeovereen komst.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Voorgenomen fusie Openbare basisschool (OBS) de Barnewiel en
OBS de W ijde Veert
Voorstel:
Positief adviseren over de voorgenomen fusie tussen openbare
basisschool de Barnewiel en openbare basisschool de Wijde Veert.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Wijzigingen in rechtspositie burgemeester en wethouders
Voorstel:
Kennisnemen van de wijzigingen in de rechtspostie van de
burgemeester en de rechtspositie van de wethouders.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Wandelpadennetwerk Noord- en Midden-Kennemerland
Voorstel:
1. kennisnemen van de recente ontwikkelingen inzake de aanleg
van het wandelpadennetwerk Noord- en Midden-Kennemerland;
2. instemmen met de vernieuwde uitvoeringsovereenkomst 2014 2015 tussen de deelnemende gemeentes;
3. wethouder Beers mandateren de vernieuwde uitvoerings overeenkomst namens de gemeente Langedijk te ondertek enen.
Besluit:
Conform

NR
7

DATUM
150114

AFZENDER
VVHjz

8

200114

FIN

9

200114

VVHjz

10

280114

OWbeh

INHOUD
Onderwerp:
Evenementen 2014 Geestmerambacht (evenemententerrein)
Voorstel:
1. instemmen met de mogelijkheid om naast Indian Summer voor
twee evenementen een procedure te voeren om van het
bestemmingsplan af te wijken voor het houden van een
evenement buiten het evenemententerrein;
2. het recreatieschap hiervan op de hoogte stellen en uit te
nodigen een formele aanvraag voor omgevingsvergunning in
afwijking van het bestemmingsplan in te dienen ;
3. in gesprek gaan met direct omwonenden om de gevolgen van
dit besluit toe te lichten voordat de omgevingsvergunningen
worden verleend.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beantwoording raadsvragen ex artikel 40 RvO van de ChristenUnie
inzake verliezen op grond
Voorstel:
Akkoord gaan met inhoud van de brief en deze verzenden naar de
raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vooroverleg uitbreiding bedrijfsgebouw VWS, Westelijke Randweg
3 te Broek op Langedijk
Voorstel:
1. instemmen met het uitbreiden van de bedrijfsgebouwen van
VWS op het perceel Westelijke Randweg 3 te Broek op
Langedijk;
2. hieraan de voorwaarde verbinden, dat:
a. het worteldoek op de delen van de oevers die op dit
moment onbeplant zijn, wordt verwijderd;
b. deze oevers worden ingezaaid met gras;
c. langs deze oevers een houtwal wordt gerealiseerd,
bestaande uit klein plantgoed (hart op hart 1 -3 meter) en
elzen en/of wilgen met een afstand hart op hart van
4 meter;
d. aan deze voorwaarden uiterlijk één jaar na afgifte van de
omgevingsvergunning moet zijn voldaan.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Grondwaterbeleidsplan
Voorstel:
1. instemmen met het ontwerp grondwaterbeleidsplan van
20 december 2013;
2. het ontwerp grondwaterbeleidsplan ter kennisname voor leggen
aan de gemeenteraad;
3. het ontwerp publiceren en gedurende zes weken ter inzage
leggen conform de Inspraakverordening Langedijk 2009.
Besluit:
Conform

NR
11

DATUM
200114

AFZENDER
PZao

INHOUD
Onderwerp:
Verordening maatschappelijke participatie 2014
Voorstel:
1. de raad voorstellen de Verordening maatschappelijke
participatie 2014 vast te stellen;
2. na vaststelling van de verordening door de raad de in dit advies
genoemde voorzieningen uit het Verstrekkingenboek bijzondere
bijstand 2009 te schrappen.
Besluit:
Conform, met dien verstande dat het eerder vastgestelde budget
voor het project ‘SchuldHulpMaatje’ wordt gehandhaafd en het
budget voor het Jeugdcultuurfonds op € 10.000, -- wordt gesteld.
Raadsvoorstel en –besluit dienovereenkomstig aanpassen.

