Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
27 januari 2015

Nummer
4

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
6 volgnummers op 3 februari 2015

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
200115

AFZENDER
Secr

2

070115

BMObs

3

200115

FINpc

4

190115

VVHjz

5

120115

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 20 januari 2015
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT vergadering van 7 januari 2015
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Gevolgen septembercirculaire 2014 van het Gemeentefonds
Voorstel:
Kennisnemen van de gevolgen van de decembercirculaire 2014 van het
Gemeentefonds op de hoogte van de algemene uitkering voor de
gemeente Langedijk en onderliggend stuk ter informatie aan de raad aan
te bieden.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vooroverleg berging en erfafscheiding in voortuin Dromersloot 3, Broek op
Langedijk (VO-OMG-14-080)
Voorstel:
1. medewerking verlenen aan het realiseren van een berging op het
voorerf van de woning Dromersloot 3 in Broek op Langedijk;
2. deze mogelijkheid ook aanbieden aan de eigenaren van de woningen
Dromersloot 3 t/m 11, Schippersloot 4 t/m 18, Schoenmakersloot 5, 7,
9, 10, 12, 14, 26, 28, 30 en 32, Klaversloot 14, 16, 18, 20, 22 en 24 en
Breesloot 3 t/m 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 42, 44, 46, 48 en 50
in Broek op Langedijk;
3. geen medewerking verlenen aan een erfafscheiding van 1,20 meter
hoog op het voorerf van de woning Dromersloot 3 in Broek op
Langedijk.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vaststellen voorontwerp wijzigingsplan Kerkplein 14 te Sint Pancras
Voorstel:
1. het voorontwerp wijzigingsplan Kerkplein 14 te Sint Pancras;
2. het ontwerpwijzigingsplan publiceren voor belanghebbenden en voor
een periode van zes weken ter inzage leggen.
Besluit:
Conform

NR
6

DATUM
190115

AFZENDER
VVHjz

7

190115

VVHjz

8

190115

BMObjz

9

200115

VVHovc

10

070114

BMObjz

INHOUD
Onderwerp:
Afhandeling
aanvragen
persoonsgebonden
gedoogbeschikkingen
permanente bewoning recreatieterreinen
Voorstel:
Instemmen met het verlenen van een persoonsgebonden gedoogbeschikking aan de gebruikers van de recreatieverblijven van recreatieterrein De Oude en de Nieuwe Boomgaard, die zijn genoemd in de bijlage
bij dit advies (bijlage 1), zodat deze gebruikers de permanente bewoning
van hun recreatieverblijf kunnen voortzetten, zonder dat de gemeente
Langedijk hiertegen handhavend gaat optreden.
Besluit:
Conform. Afzonderlijk advies over brandveiligheid in het algemeen spoedig
aanleveren.
Onderwerp:
Afhandeling aanvragen overgangsrecht permanente bewoning recreatieterreinen
Voorstel:
Instemmen met het toekennen van het (gebruiks)overgangsrecht van het
bestemmingsplan “Buitengebied en Koedijk” voor de recreatieverblijven
van recreatieterrein De Oude en Nieuwe Boomgaard, die zijn genoemd in
de bijlage bij dit advies (bijlage 1), zodat de permanente bewoning van
deze recreatieverblijven kan worden voortgezet.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Mandaat BVO Halte Werk
Voorstel:
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegd
betreft, besluit:
1. de in de bijlage bij dit voorstel genoemde mandaat- en volmachtverlening aan bestuur en directie van Halte Werk vast te stellen (te
benoemen ‘bevoegdhedenregister externen/Halte Werk’);
2. het besluit tot mandaat- en volmachtregeling te publiceren;
3. het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na die
waarop het bekend is gemaakt en terug te laten werken t/m 1 januari
2015.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Proces bezuinigingen en verdeelsleutel Veiligheidsregio NHN
Voorstel:
1 kennisnemen van de brief van de Veiligheidsregio NHN over het
proces van bezuinigingen en de verdeelsleutel;
2 bespreken op welke wijze er invulling wordt gegeven aan het
informatieproces aan de raad;
3 ter kennisname aan de raad aanbieden.
Besluit:
Conform. Raad informeren overeenkomstig voorliggend voorstel.
Onderwerp:
Actualisatieplanning raadsvoorstellen januari 2015
Voorstel:
Instemmen met de geactualiseerde planning van raadsvoorstellen en deze
toezenden aan de Agendacommissie van de raad.
Besluit:
Aangehouden

NR
11

DATUM
220115

AFZENDER
FINpc

12

270115

BPsd

INHOUD
Onderwerp:
Productenraming 2015
Voorstel:
De Productenraming 2015 vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beantwoording vragen forum 6 januari 2015 n.a.v. ingezonden stuk door
stichting KOG over een burgerfiltersysteem
Voorstel:
1.

2.

instemmen met de bijgevoegde beantwoordingsbrief;
brief voorafgaand aan de raadsvergadering van 3 februari 2015 toesturen aan
de raad.

Besluit:
Conform

