Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
5 augustus 2014

Nummer
31

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

P.J. Beers

, wethouder
, wethouder

B.J.N. Fintelman

, wethouder
, secretaris

A.A.M. Meijering

, adjunct-secretaris

Afwezig:
J. Nieuwenhuizen
E. Annaert

Openbaar gedeelte vastgesteld met 11 volgnummers
vastgesteld met 1 volgnummer op 12 augustus 2014

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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050814

BPsd

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 29 juli 2014
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform, bij punt 16 de toevoeging : “met tekstuele aanpassing”.
Onderwerp:
Verslag MT vergadering van 16 juli 2104
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk 2014 en
het Uitvoeringsbesluit van deze beheersverordening
Voorstel:
1. akkoord gaan met bijgaande beheersverordening en deze concept
verordening ter inzage te leggen op grond van de inspraak-verordening
Langedijk 2009;
2. akkoord gaan met bijgaand Uitvoeringsbesluit en dit concept
Uitvoeringsbesluit ter inzage te leggen op grond van de
inspraakverordening Langedijk 2009;
3. instemmen met het actief informeren van de uitvaartondernemers in de
regio over de inspraak procedure middels bijgaande brief.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Ledenraadpleging vergoeding kunststofafval
Voorstel:
1. instemmen met de vergoeding voor gemeenten voor de
inzameling, het transport, overslag en sorteren van
kunststofafval;
2. dit besluit ter kennisname naar het forum sturen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Wijziging uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2013
Voorstel:
Aanpassen uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2013.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Nieuwe Wmo-verordening en Beleidsplan Wmo 2015-2016
Voorstel:
1. kennisnemen en instemmen met de concept Wmo -verordening
Langedijk 2015 en het concept Beleidsplan Wmo 2015 -2016;
2. beide concepten ter inzage leggen, op grond van de
Langedijker Inspraakverordening.
Besluit:
punt 1; conform en in het stappenplan kolom met data toevoegen
en tijdstip invullen waar al besluiten zijn genomen ;
punt 2: indachtig de Langedijker Inspraakverordening en gelet op
de tijdsdruk de inhoud voorleggen aan de Cliëntenraad en
bespreken in de Dorpsplatforms.
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Onderwerp:
TJZ Lokaal Opgroeipanel Langedijk ( cliëntparticipatie jeugdbeleid)
Voorstel:
1. kennisnemen van de resultaten peiling (en) onder Langedijker
opvoeders;
2. resultaten communiceren naar Cliëntenraad Langedijk, via LI,
de website van de gemeente en het CJG;
3. meer aandacht voor bekendheid CJG consequent meenemen in
de communicatie over de Transitie van de Jeugdzorg.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Implementatieplan Overheveling Begeleiding van AW BZ naar Wmo
Voorstel:
1. instemmen
met
het
implementatieplan
Overheveling
Begeleiding en deze ter vaststelling aan de raad aanbieden;
2. instemmen met de basisovereenkomst Sociaal Domein Wet
maatschappelijke ondersteuning en deze als bijlage bij het
implementatieplan ter kennisname aanbieden aan de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beheersverordening Oudkarspel
Voorstel:
1. de gemeenteraad via bijgaand concept voorstellen de
Beheersverordening Oudkarspel vast te stellen;
2. instemmen om geen inspraakprocedure te voeren.
Besluit:
Conform met dien verstande dat bij de vaststelling van de
beheersverordening geen nieuwe elementen aan de orde zijn. Bij
de uitwerking worden bewoners nadrukkelijk betrokken in de
bestemmingsplanprocedure. Persbericht uit.
Onderwerp:
Regionaal: decentralisaties Jeugd en W MO
Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en Kindermishandeling Noord Holland Noord
Voorstel:
1. kennisnemen van de aanbiedingsbrief d.d. 24 juli 2014 van de
stuurgroep Jeugd & Veiligheid;
2. instemmen met de regiovisie Aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling Noord-Holland Noord en deze ter vaststelling aan
de raad aan te bieden;
3. de gemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn opdracht geven om
samen met de regiogemeenten de regiovisie nader uit te werken in
regionale actieprogramma's voor de regio's Alkmaar, Kop van NoordHolland en West-Friesland;
4. kennisnemen van bijgevoegd persbericht.
Besluit:
Conform met tekstuele toevoeging.
Onderwerp:
Artikel 40 vragen CU over collegebesluit 8 juli inzake garantstelling
MCA.
Voorstel:
Kennis nemen van en akkoord gaan met bijgevoegde antwoorden
Besluit:
Conform

