Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
21 juni 2011

Nummer
28

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

R. van Schoorl

, wethouder

P.J. Beers

, wethouder

E.M. Overzier

, wethouder

H.J.M. Schrijver

, wethouder

E. Annaert

, secretaris

A.A.M. Meijering

, adjunct-secretaris

Afwezig:

Reden afwezigheid:

Openbaar gedeelte vastgesteld met 17 volgnummers
vastgesteld met 3 volgnummers op 28 juni 2011

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
140611

AFZENDER
Secr.

2

150611

BMObs

3

300511

BMObjz

4

080611

BMObjz

5

140611

BMObjz

6

060611

BMObjz

7

300511

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 14 juni 2011
Voorstel:
Vaststellen
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 15 juni 2011
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Protocol actieve informatieplicht
Voorstel:
Memo over protocol aanbieden aan het presidium.
Besluit:
Conform. (Presidium uitnodigen voor gesprek met college.)
Onderwerp:
Aanwijzing van de gemeente Langedijk als “Algemeen nut
beogende instelling”
Voorstel:
1. aanwijzing voor kennisgeving aannemen;
2. publicitair aandacht aan schenken.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bezwaar tegen opleggen lasten onder dwangsom inzake
overtredingen
Voorstel:
- kennisnemen van het advies van de Commissie voor de
bezwaarschriften;
- het bezwaar ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond verklaren;
- het bestreden besluit herroepen en afzien van handhaven.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Jaarverslag 2010 Commissie voor de bezwaarschriften en
Klachtencommissie
Voorstel:
1. het jaarverslag 2010 voor kennisgeving aannemen;
2. het jaarverslag ter kennis brengen aan de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Langedijks Actieprogramma Wonen 2011 (LAP Wonen 2011)
Voorstel:
- instemmen met het LAP Wonen 2011;
- wethouder
Beers
machtigen
om
de
gemeente
te
vertegenwoordigen bij het ondertekenen;
- de raad in kennis stellen van het LAP W onen 2011.
Besluit:
Conform

NR
8

DATUM
100611

AFZENDER
BPvrom

9

300511

BPvrom

10

070611

BPvrom

11

070611

BPvrom

12

070611

BPwz

INHOUD
Onderwerp:
Milieuverslag 2010
Voorstel:
- instemmen met het milieuverslag 2010;
- ter kennisname aan de raad toesturen, en gelijktijdig ook
toesturen aan de provincie en VROM-inspectie.
Besluit:
Aangehouden tot 28 juni 2011.
Onderwerp:
Bouwen van drie woningen aan De Kieft te Sint Pancras
Voorstel:
- medewerking verlenen aan de bouw van drie woningen aan De
Kieft te Sint Pancras, en deze middels een wijzigingsbevoegdheid op te nemen in de herziening van het
bestemmingsplan van Sint Pancras;
- verzoeker hiervan schriftelijk in kennis stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vaststelling bestemmingsplan "Kerklaan 31-33 e.o. te NoordScharwoude"
Voorstel:
De raad, conform bijgaand concept, voorstellen:
1. het bestemmingplan - met inachtneming van de beantwoording
van de zienswijzen - gewijzigd vast te stellen;
2. het beeldkwaliteitplan vaststellen en conform de inspraakverordening ter inzage te leggen;
3. op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening een
exploitatieplan vast te stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vaststelling
bestemmingsplan
"Zorgcentrum
Horizon,
Voorburggracht 25 in Broek op Langedijk"
Voorstel:
De raad, conform bijgaand concept, voorstellen het bestemmingsplan - met inachtneming van de beantwoording van de zienswijzen
- gewijzigd vast te stellen.
Besluit:
Aangehouden tot 28 juni 2011.
Onderwerp:
e
1 concept Cultuurnota Langedijk
Voorstel:
e
- instemmen met de inhoud van het 1 concept Cultuurnota
Langedijk;
e
- instemmen om het 1 concept vanaf 30 juni 2011 voor vier
weken ter inzage te leggen na de dag van publicatie in
Langedijk Informeert.
Besluit:
Conform

NR
13

DATUM
080611

AFZENDER
BPWZ

INHOUD
Onderwerp:
Subsidieverzoeken Stichting Museum Broeker veiling (MBV)
Voorstel:
1. het
advies
van
Haute
Equipe
overnemen
en
de
exploitatietekorten van MBV over 2010 ad € 146.450,-- en 2011
ad € 129.580,-- te subsidiëren en het totale bedrag van
€ 276.030,-- te dekken door aanwending van de Algemene
Reserve;
2. er kennis van nemen dat met externe financiers van de
nieuwbouw voor MBV in overleg zal worden getreden voor
aanvullende financiering van het resterende tekort van
€ 142.000,--;
3. met inachtneming van de in de ambtelijke adviesnota in
paragraaf 4a. onder 1 t/m 8 genoemde voorwaarden MBV in
eerste instantie over de jaren 2012, 2013 en 2014 een
exploitatiesubsidie toekennen van respectievelijk maximaal
€ 97.400,-- ,€ 84.900,-- en € 66.400,--;
4. van de onder punt 3 genoemde bedragen € 35.000,-- dekken
door vrijval onderhoud van het monument en, rekening houdend
met extra opbrengsten per bezoeker, de resterende bedragen
ad € 62.400,-- , € 46.900,-- en € 31.400 ten laste te brengen
van respectievelijk de gemeentebegrotingen 2012, 2013 en
2014;
e
5. in het 4 kwartaal van 2013 starten met een evaluatie van de tot
dan door MBV behaalde resultaten en deze evaluatie betrekken
bij besluitvorming over al dan niet voortzetting van een
exploitatiesubsidie vanaf 2015;
6. het 10-jaarlijkse subsidieverzoek van MBV van € 50.000,-(totaal € 500.000,--) voor reservering voor een nieuwe inrichting
van de expositieruimte afwijzen met als argument dat over 10
jaar naar bevind van op dat moment zich voordoende
omstandigheden over een eventueel nieuw subsidieverzoek kan
worden besloten;
7. MBV in 2012 een eenmalige subsidie van € 10.000,-beschikbaar stellen voor de viering in 2012 van 125 jaar veilen
en dekken uit het hiervoor in de kadernota 2011 - 2015, jaarschijf 2012 beschikbaar gestelde bedrag;
8. er kennis van nemen, dat een breed overleg georganiseerd
wordt met MBV, Stichting Oosterdeltuinders, Stichting Veldzorg
Oosterdel, Staatbosbeheer en de gemeente over de positie van
de nog in het Landschapsreservaat Oosterdel actieve
beroepstuinders.
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele aanpassing van het
raadsvoorstel.
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14

DATUM
260511

AFZENDER
BPwz

15
16

300511

VVHjz

17

200611

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Invulling bezuiniging € 3.000,-- in 2012 op programma Cultuur,
begrotingspost 6.201.900 Kunst(educatie)
Voorstel:
1. de invulling van de te realiseren bezuiniging van € 3.000,-- in
2012 op het programma Cultuur, begrotingspost 6.201.900
Kunst(educatie) realiseren door:
a. de subsidie aan de Stichting Cultuurprijs Regio Alkmaar
verminderen van € 0,10 naar € 0,05 per inwoner;
b. het beschikbare bedrag voor jubileumsubsidies en
incidentele subsidieverzoeken met € 1.075,-- verlagen;
2. de Stichting Cultuurprijs Regio Alkmaar berichten dat uw
college vanwege door te voeren bezuinigingen op de
begrotingspost Kunst(educatie) voornemens is te besluiten de
subsidie per 2012 te bepalen op € 0,05 in plaats van de
verzochte € 0,10 per inwoner (totaal wordt dan € 1.350,--) en de
gelegenheid bieden hierover een zienswijze en/of bezwaar in te
dienen;
3. om een maximaal budgettair resultaat te bereiken de Stichting
Cultuurprijs Regio Alkmaar vanaf 2011 ieder jaar een subsidie
van € 675,-- toekennen;
4. de besluiten onder 1, 2 en 3 ter kennis brengen van de raad.
Besluit:
Conform
Vervallen
Onderwerp:
Opleggen last onder dwangsom inzake overkapping Benedenweg
108a te Sint Pancras
Voorstel:
1. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum van
verzending van dit besluit de overkapping te verwijderen en
verwijderd te houden;
2. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder 1.
gestelde last, een dwangsom van € 5.000,-- ineens verbeuren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Begraafplaats Broek op Langedijk
Voorstel:
Aanvullend op uw besluit van 1 juni 2011 de raad conform bijgaand
concept vaststellen:
1. niet tot hergebruik van het oude deel van de begraafplaats over
te gaan;
2. de begraafplaats niet uit te breiden op de plek van de
parkeerplaats;
3. geen nieuwe uitgifte van graven op de begraafplaats;
4. over te gaan tot het sluiten van het oude gedeelte van de
begraafplaats conform bijgevoegde tekening;
5. op het overige gedeelte van de begraafplaats alleen nog maar
bijzettingen in de bovenste begraaflaag toe te staan.
Besluit:
Conform

