Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
20 januari 2015

Nummer
3

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 12 volgnummers en vertrouwelijk gedeelte vastgesteld met 5
volgnummers op 27 januari 2015

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
130115

AFZENDER
Secr

2

120115

VVHhh

3

080115

OWbeh

4

120115

PZwiz

5

120115

PZbk

6

130115

BMObjz

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 13 januari 2015
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Evaluatie vaartoezicht 2014
Voorstel:
1. kennisnemen van bijgaand evaluatierapport en de in dit rapport
gedane aanbevelingen;
2. Recreatie Noord-Holland NV vragen een offerte uit te brengen voor het
houden van vaartoezicht in 2015 volgens de uitgangspunten van het
evaluatierapport;
3. de evaluatie ter kennisname aanbieden aan de raad;
4. conform voorgesteld beleid het in 2009 gestarte vaartoezicht in 2015
voortzetten.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Aanbrengen haltedisplays
Voorstel:
1. instemmen met de samenwerkingsovereenkomst met de provincie
Noord-Holland inzake haltevoorzieningen;
2. de afdelingsmanager Openbare Werken mandateren om deze
overeenkomst te tekenen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Raadsvragen GroenLinks inz. de LangedijkerPas
Voorstel:
Akkoord gaan met de antwoorden op de vragen van GroenLinks en deze
op de gebruikelijke manier verspreiden.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Huwelijksvoltrekking op vrije locatie
Voorstel:
Toestemming verlenen tot het voltrekken van een huwelijk op de Schildersloot 32 te Broek op Langedijk.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beantwoorden vragen artikel 40 RvO over opzeggen huur museum
Westflinge
Voorstel:
1. instemmen met beantwoording van de door de fractie van de PvdA
gestelde vragen, overeenkomstig bijgaande conceptantwoordbrief;
2. de overige leden van de raad van de beantwoording in kennis stellen.
Besluit:
Conform. Antwoorden per direct versturen.

NR
7

DATUM
130115

AFZENDER
VVHjz

8

150115

BMObjz

9

150115

BMObjz

10

150115

FINpc

INHOUD
Onderwerp:
Handhavingsstappenplan
Voorstel:
1. het Handhavingsstappenplan Horeca 2015 vaststellen;
2. het Handhavingsstappenplan Horeca 2015 op 1 maart 2015 in werking
laten treden.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beeldkwaliteitsplan en exploitatieovereenkomst Voorburggracht 224 te
Zuid-Scharwoude
Voorstel:
1. 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;
2. instemmen met het aangepaste beeldkwaliteitsplan Voorburggracht
224 te Zuid Scharwoude en deze ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad middels bijgevoegde voorstel;
3. als gevolg van het beeldkwaliteitsplan het bouw- en woonrijp budget
verhogen met € 10.000,-- en deze in de eerst volgende herziening van
de grondexploitatie "VLOW-locaties Voorburggracht" mee te nemen;
4. 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;
5. instemmen met het "Programma van eisen inrichting buitenruimte
voormalige bibliotheeklocatie" van 15 december 2014;
6. als gevolg van de beslispunten 1 t/m 4 een persbericht opstellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beantwoorden art. 40 RvO vragen Kleurrijk Langedijk over de uitvoering
van het accommodatiebeleid
Voorstel:
Instemmen met de mondelinge beantwoording tijdens de raadsvergadering
van 20 januari 2015 van de vragen overeenkomstig bijgaande conceptbeantwoording.
Besluit:
Conform, met dien verstande dat de portefeuillehouder hierop nog een
aanvulling pleegt. Hedenavond worden vragen mondeling beantwoord.
Onderwerp:
Programma sociaal domein 2015;
begrotingswijziging en voorstel indeling en opzet productenraming.
Voorstel:
1. vaststellen van de wijziging van de productenraming 2015;
e
2. vaststellen van het raadsvoorstel 2 begrotingswijziging 2015 'sociaal
domein'
Besluit:
Conform

NR
11

DATUM
150115

AFZENDER
BPsd

12

130115

BPpez

INHOUD
Onderwerp:
Beantwoording artikel 40 vragen HVL/D66 van 20 januari 2015
Voorstel:
1. instemmen met de bijgevoegde beantwoordingsbrief;
2. brief voorafgaand aan de raadsvergadering van 20 januari 2015
toesturen aan de raad.
Besluit:
Conform
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 brengen;
4. geen kosten dragen voor het traject LTO/Stivas om te komen tot
agrarische structuurverbetering.
Besluit:
Vooralsnog géén kosten dragen. Overigens conform.

