Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
22 maart 2011

Nummer
13

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse
, burgemeester
(aanwezig van 10.30 uur tot 13.30 uur)
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:
drs. J.F.N. Cornelisse

Reden afwezigheid:
vakantie

Openbaar gedeelte vastgesteld met 13 volgnummers
vastgesteld met 9 volgnummers op 29 maart 2011

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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Onderwerp:
Besluitenlijst van 15 maart 2011
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 2 maart 2011
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Ontheffing van het vereiste van ingezetenschap
Voorstel:
De raad voorstellen aan de wethouders Beers en Overzier
wederom ontheffing van het vereiste van ingezetenschap te
verlenen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Detailhandel Structuurvisie Langedijk
Voorstel:
1. het onderzoeksrapport van BRO, “Visie….detailhandelsstructuur…Langedijk”, 23 december 2010, definitief vaststellen,
nog zonder een keuze te maken, resp. voorkeur uit te spreken
voor één van de scenario’s voor een winkelconcentratiegebied
in Noord- of Zuid-Scharwoude;
2. bijgaand raadsvoorstel vaststellen.
Besluit:
Aangehouden. (Zie besluit van 15 maart 2011).
Onderwerp:
Evaluatie spitspaal Herenweg
Voorstel:
Kennisnemen van de evaluatie spitspaal Herenweg.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Raadsmemo
sportaccommodatieonderzoek
en
onderzoeken
zwembaden en nieuwbouw sportcomplex Geestmerambacht
Voorstel:
- kennisnemen van de rapporten "Toekomstvisie zwemmen in
Langeijk"" en "Haalbaarheid multifunctioneel sportcomplex" van
onderzoeksbureau Andres cs;
- de raadsmemo "Voortgang onderzoekesportaccommodaties ten
behoeve van het investeringsprogramma Sportaccommodaties"
vaststellen;
- de rapporten en de memo naar de raad sturen
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele aanpassing van de
memo.
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Onderwerp:
Afwijzen aanvraag investeringssubsidie roeivereniging Ossa
Voorstel:
- afwijzen van de aanvraag voor een investeringssubsidie t.b.v.
roeivereniging Ossa ter hoogte van € 30.000,--;
- dit middels bijgaande beschikking kenbaar maken.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van nieuw advies.
Onderwerp:
e
Dekking 2 periode projecten 'exploitatie theaterzaal De Binding' en
'inhoudelijke samenwerking'
Voorstel:
- instemmen met het verlenen van een projectsubsidie van
maximaal € 57.800,-- voor de voorzetting van het project
'exploitatie theaterzaal' tot en met 31 december 2011 in
afwachting van besluitvorming rondom de Cultuurnota
Langedijk;
- instemmen met het verlenen van een projectsubsidie van
maximaal € 30.600,-- voor de voorzetting van het project
'inhoudelijke samenwerking' tot en met 31 december 2011.
Daarna dient het project zelfvoorzienend te zijn;
- bij de Kadernota 2011-2015 aan de raad voorstellen deze
incidentele middelen beschikbaar te stellen en vooruitlopend op
deze besluitvorming toestemming te verkrijgen om voor te gaan
bevoorschotten. Deze incidentele middelen te onttrekken aan
de algemene reserve;
- middels bijgevoegde memo dit besluit met het presidium/de
raad communiceren.
Besluit:
Advies omzetten naar raadsvoorstel en via agendering voorleggen
aan presidium.
Onderwerp:
Horecaregels 2011, huidige wet en regelgeving
Voorstel:
Kennisnemen van het product Horecaregels 2011 en dit ter kennisgeving aan de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Voorburggracht 99 te Zuid-Scharwoude
Voorstel:
- instemmen met het verzoek van de familie Bruin om op hun
perceel, Voorburggracht 99 te Zuid-Scharwoude, maximaal 3
woningen te mogen realiseren.
- instemmen met de notitie “Voorburggracht 99 te ZuidScharwoude, analyse en toelichting”. Deze notitie als
uitgangspunt te nemen bij de verdere uitwerking van de
ontwikkelingslocatie.
- instemmen met het verslag van het overleg van 15 februari
2011 tussen de familie Bruin en de gemeente Langedijk.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Voorste aan raad over invoeren toetredingsuur voor raadsvergadering van 12 april 2011; n.a.v. de motie van 11 november
2010
Voorstel:
Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en dit voor behandeling in
het forum van 12 april aanbieden aan de raad.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van uitkomsten overleg met de horeca.
Raad tussentijds informeren via memo.
Onderwerp:
Communicatieplan bij Milieubeleidsplan
Voorstel:
Vaststellen van het communicatieplan bij het Milieubeleidsplan en
de daarin opgenomen activiteiten.
Besluit:
Conform, met dien verstande dat 2035 een streefjaar is.
Onderwerp:
Commentaar van het college op de bespreeknotitie van GroenLinks
inzake Geestmerambacht
Voorstel:
Vaststellen van het communicatieplan bij het Milieubeleidsplan en
de daarin opgenomen activiteiten.
Besluit:
Conform, met inachtneming van diverse tekstuele aanpassingen.

