Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
3 juni 2014

Nummer
22

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 11 volgnummers
vastgesteld met 2 volgnummers op 10 juni 2014

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
270514

AFZENDER
Secr

2

140514

BMObs

3

220514

BMObjz

4

210514

BPsd

5

210514

BMOpo

6

210514

BMOpo

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 27 mei 2014
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT vergadering van 14 mei 2014
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bezwaarschrift van A. Bonouvrie
Voorstel:
Het bezwaarschrift van A. Bonouvrie tegen het verkeersbesluit tot
een aangepast voorrangsregime op het kruispunt A.V.H.
Destreelaan en Boeterslaan niet-ontvankelijk verklaren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Archeologisch onderzoek t.b.v. nieuwbouw op een perceel aan
’t Vennetje (naast nr. 13) te Sint Pancras
Voorstel:
Instemmen met het advies van de Stichting Cultuurcompagnie om
een perceel aan ’t Vennetje (naast nr. 13) te Sint Pancras
archeologie vrij te geven voor de gewenste ont wikkelingen
(selectiebesluit).
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers
Voorstel:
De verrekenplicht van neveninkomsten over het haar 2013 niet
toepassen op de politieke ambtsdragers van de gemeente
Langedijk.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Paritaire toetsingscommissie
Voorstel:
1. voorlopig instemmen met de samenwerkingsovereenkomst
inzake de regionale paritaire toetsingscommissie;
2. voorlopig instemmen met het reglement paritaire toetsings commissie.
Besluit:
Conform

NR
7

DATUM
220514

AFZENDER
VVHovc

8
9

140514

BPvrom

10

--

BMOcom

11

280514

FINpc

INHOUD
Onderwerp:
Rapportage en beleid locatiegerichte aanpak
Voorstel:
1. kennisnemen van de rapportage locatiegerichte aanpak Paus
Johannes, De Steltloper te Sint Pancras;
2. instemmen met het beleid locatiegerichte aanpak;
3. instemmen met het incidenteel bekostigen van een locatie gerichte aanpak bij gemeentelijke gebouwen uit het budget
‘groot onderhoud’ van het betreffende gebouw tot een
maximumbedrag van € 10.000,--.
Besluit:
Aangehouden
Vervallen
Onderwerp:
Vaststelling wijzigingsplan Molenhof
Voorstel:
1. de ingediende zienswijzen op het ontwerp wijzigingsplan
Molenhof ontvankelijk te verklaren;
2. de ingediende zienswijzen op het ontwerp wijzigingsplan
conform het bepaalde in de reactienota ongegrond verklaren;
3. het wijzigingsplan Molenhof, conform het bepaalde in de
reactienota, vaststellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde
planobjecten,
als
vervat
in
het
GML
bestand
NL.IMRO.0416.BPSP2012wp002-va01 met bijbehorende regels;
4. op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening
besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen;
5. een ieder die zijn zienswijze heeft ingediend overeenkomstig
bijgaande brief informeren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Persbeleid
Voorstel:
Instemmen met de algemene uitgangspunten voor perscontacten
en voorgestelde werkwijze.
Besluit:
Aangehouden
Onderwerp:
ste
Kadernota 2014-2018 (incl. 1 kwartaalrapportage)
Voorstel:
Akkoord gaan met de inhoud van de Kadernota 2014-2018 en deze
ter besluitvorming aanbieden aan de raad.
Besluit:
Conform, met inachtneming van de gemaakte (tekstuele)
opmerkingen.

