Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
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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
3 volgnummers op 20 januari 2015

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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Onderwerp:
Besluitenlijst van 6 januari 2015
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Overdracht stedelijk water Westerdel
Voorstel:
De bijgevoegde conceptbrief vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Raadsvragen PvdA ex artikel 40 RvO, handhaving De Roode Leeuw
Voorstel:
Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA
conform bijgevoegde brief.
Besluit:
Conform, met inachtneming van enkele tekstuele aanpassingen.
Onderwerp:
Verkoop agrarische gronden
Voorstel:
1. de te verkopen agrarische percelen laten taxeren;
2. LTO/Stivas tot 1 september 2015 de gelegenheid geven om in gesprek
met huidige pachters te komen tot agrarische structuurverbetering
waarbij verkoop van de grond tegen minimaal de getaxeerde waarde
het uitgangspunt is;
3. de gronden die niet zijn verkocht n.a.v. het traject LTO/Stivas tegen
getaxeerde waarde per opbod op de markt te brengen.
4. geen kosten dragen voor het traject met LTO/Stivas om te komen tot
agrarische structuurverbetering.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van aangepast advies.
Onderwerp:
Beeldkwaliteitsplan en exploitatieovereenkomst Voorburggracht 224 te
Zuid-Scharwoude
Voorstel:
1.

2.

3.

4.

5.

instemmen met de reactienota in het kader van de ter inzagelegging
van het beeldkwaliteitsplan Voorburggracht 224 te Zuid-Scharwoude
en deze ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad middels
bijgevoegde voorstel;
instemmen met het aangepaste beeldkwaliteitsplan Voorburggracht
224 te Zuid-Scharwoude en deze ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad middels bijgevoegde voorstel ;
als gevolg van het beeldkwaliteitsplan het bouw- en woonrijpbudget
verhogen met € 10.000,-- en deze in de eerst volgende herziening van
de grondexploitatie ‘’VLOW-locaties Voorburggracht’’ mee te nemen;
de exploitatieovereenkomst ‘’Voormalige bibliotheeklocatie
Voorburggracht te Zuid-Scharwoude van 15 december 2014’’ tussen
de gemeente Langedijk en Hoorne B.V. voor wensen en bedenkingen
voorleggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegde voorstel ;
instemmen met het ‘’Programma van eisen inrichting buitenruimte
voormalige bibliotheeklocatie’’ van 15 december 2014;
als gevolg van de beslispunten 1 t/m 4 een persbericht opstellen.

6.
Besluit:

Na ampele overwegingen besluit het college een afstand van 6 meter te
hanteren. Dientengevolge het raadsvoorstel, de reactienota en de
exploitatieovereenkomst aanpassen er ter besluitvorming voorleggen aan
het college
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Onderwerp:
Advies Werklocaties Regio Alkmaar Stec Groep
Voorstel:
1. kennisnemen van het rapport 'Advies voor sterke werklocaties Regio
Alkmaar' (december 2014) van Stec Groep;
2. het rapport als bouwsteen gebruiken om zo mogelijk te komen tot een
regionaal gedragen werklocatiestrategie;
3. als 'lokaal standpunt' naar aanleiding van het rapport kiezen voor:
a. het advies inzake Breekland 1 niet over te nemen en
onverminderd in te zetten op volledige uitgifte van Breekland 1 en
geen delen daarvan 'on hold' te zetten;
b. voor wat betreft Breekland 2 te kiezen voor een oriëntatie op
alternatieve invullingen;
c. naar aanleiding van het te volgen pad voor Breekland 1 en 2 niet
te participeren (procesmatig en financieel) in een volgende fase
van onderzoek en opdracht aan Stec Groep;
4. deze adviesnota en het adviesrapport van Stec Groep ter informatie
versturen aan de (burger)raadsleden.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beantwoording vragen PvdA ex artikel 40 RvO inz. Toevoeging btw
subsidie Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN)
Voorstel:
Instemmen met bijgevoegde conceptbrief aan PvdA inz. de beantwoording
op de gestelde vraag m.b.t. de toevoeging van btw bij de subsidieverstrekking aan ONHN.
Besluit:
Conform

