Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
7 oktober 2014

Nummer
40

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 4 volgnummers op 14 oktober 2014

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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170914

OWbeh

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 30 september 2014
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT vergadering van 17 september 2014
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Raadsmemo extra forumavond Subsidiebeleid 9 december 2014
Voorstel:
Instemmen met de raadsmemo voor een extra forumavond
Subsidiebeleid op 9 december 2014 en deze per ommegaande
verzenden aan raads- en burgerraadsleden.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Communicatie Drie Decentralisaties
Voorstel:
1. kennisnemen
van
de
communicatiematrixen,
kernbood schappen en communicatiekalender van de transities
Jeugdhulp, Participatiewet en AW BZ/Wmo 2015;
2. bijgevoegde stukken ter kennisname aan de (burger)raadsleden
toezenden.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Gezamenlijke aanbieding van de Notitie inzet OW bij uitvoering
evenementen en de notitie leges evenementenvergunningen
Voorstel:
1. instemmen met de inzet van OW bij evenementen volgens de
beschreven aanpak in de notitie in bijlage 1, met ingang van 1
januari 2015;
2. instemmen met de voorgestelde aanpak van de vier
afzonderlijke benoemde evenementen bij bijlage 3;
3. instemmen met het voorstel over verhoging van de leges voor
evenementenvergunning, zoals beschreven in de notitie leges
evenementenvergunningen in bijlage 2 en deze wijzigingen aan
de raad voorleggen bij het voorstel voor de Legesverordening
voor 2015;
4. de wijzigingen als gevolg van deze notities bekend maken aan
de organisatoren van evenementen in Langedijk.
Besluit:
Conform, met inachtneming van tekstuele aanpassingen en nog
aandacht voor het persbericht.
Onderwerp:
Accommodatieplan (Koppelnotitie)
Voorstel:
Instemmen met het raadsvoorstel Koppelnotitie subsidie - en
accommodatiebeleid.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Accommodatieplan (Beleidskader)
Voorstel:
Instemmen met het raadsvoorstel Beleidskader accommodatie beleid gemeente Langedijk.
Besluit:
Conform, met inachtneming van tekstuele aanpassingen.
Onderwerp:
Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015 -2018 NoordHolland
Voorstel:
1. kennisnemen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
2015-2018 Noord-Holland;
2. deze ter consultering voorleggen aan de raad met bijgevoegd
raadsvoorstel.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Schriftelijke vragen GroenLinks over veiligheid van de fiets en
voetgangersoversteekplaats W esterdel
Voorstel:
Vragen beantwoorden overeenkomstig de concept -antwoordbrief en
de overige leden van de raad in kennis stellen van de vragen en de
daarop gegeven antwoorden,
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Programmabegroting 2015
Voorstel:
Akkoord gaan met de inhoud van de Programmabegroting 2015
deze ter besluitvorming aanbieden aan de raad.
Besluit:
Conform, met inachtneming van de gevoerde discussie en enkele
tekstuele aanpassingen.

