Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
6 mei 2014

Nummer
19

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 7 volgnummers en vertrouwelijk gedeelte vastgesteld
met 5 volgnummers op 13 mei 2014

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
290414

AFZENDER
Secr

2

160414

BMObs

3

170414

BPvrom

4

280414

BPvrom

5

290414

VVHovc

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 29 april 2014
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT vergadering van 16 april 2014
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verzoek wijzigen bijgebouw naar woonhuis Dorpsstraat 919 a te
Oudkarspel
Voorstel:
1. geen extra bouwvlak opnemen in het nieuwe bestemmingsplan
Oudkarspel om de herbouw van schuur naar woning mogelijk te
maken;
2. verzoeker hiervan schriftelijk in kennis stellen.
Besluit:
Aangehouden tot 13 mei 2014.
Onderwerp:
Zienswijze voorgenomen verkoop huurwoningen en wijksteunpunt
Pompesloot (Binnemikke)
Voorstel:
Bijgaande zienswijze versturen aan Vestia.
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele aanpassing.
Onderwerp:
Vergaderstukken Algemeen bestuur Veiligheidsregio NHN van
9 mei 2014
Voorstel:
Kennisnemen van het ambtelijk advies aan de portefeuillehouder
Openbare orde en Veiligheid over de stukken van het Algemeen
bestuur van de Veiligheidsregio NHN van 9 mei 2014.
Besluit:
Conform
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6

DATUM
280414

AFZENDER
FINpc

7

300414

VVHjz

INHOUD
Onderwerp:
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA); (concept)
jaarstukken 2013 + (concept) programmabegroting 2015
Voorstel:
Kennis nemen van de (concept) jaarstukken 2013 en de (concept)
programmabegroting 2015. De gemeenteraad voorstellen:
1. in te stemmen met de (concept) jaarstukken 2013 en een
zienswijze indienen met betrekking tot het voorstel voor de
vorming van de bestemmingsreserve organisatie -ontwikkeling
en daarin tevens op te nemen een verzoek aan het AB van GR –
RHCA voor de vaststelling van jaarstukken en begroting in de
toekomst een datum te plannen tussen 1 en 15 juli;
2. in te stemmen met de (concept) programmabegroting 2015 en
een zienswijze indienen met betrekking tot de gewenste
verbetering van de risicoparagraaf en opname van een
overzicht investeringen 2015 en huidige activa.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beantwoorden raadsvragen inhuur extern bureau
Voorstel:
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen
van de ChristenUnie conform bijgevoegde brief.
Besluit:
Conform

