Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
24 juli 2012

Nummer
31

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

, burgemeester
, wethouder
, wethouder
, wethouder
H.J.M. Schrijver

, wethouder

E. Annaert

, secretaris
, adjunct-secretaris

Afwezig:
drs. J.F.N. Cornelisse
P.J. Beers
E.M. Overzier
F. Westerkamp
A.A.M. Meijering

Reden afwezigheid:
vakantie
vakantie
vakantie
vakantie
vakantie

Openbaar gedeelte vastgesteld met 16 volgnummers
vastgesteld met 2 volgnummers op 31 juli 2012

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
170712

AFZENDER
Secr

2

040712

BMObs

3

290612

BMObjz

4

120712

BMObjz

5

130712

BMObjz

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 17 juli 2012
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 4 juli 2012
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bezwaar tegen afwijzing subsidieaanvraag project Meester Bach
2012
Voorstel:
1. kennisnemen van de advisering van de Commissie voor de
bezwaarschriften;
2. overeenkomstig het advies van de commissie beslui ten om het
bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Advisering van de Commissie voor de bezwaarschriften inzake een
bezwaar tegen de beschikking over subsidieverlening voor het jaar
2012
Voorstel:
1. kennisnemen van de advisering van de Commissie voor de
bezwaarschriften;
2. het bezwaar ontvankelijk verklaren;
3. het bezwaar ongegrond verklaren;
4. het verzoek om vergoeding van proceskosten af wijzen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Klacht inzake aanbod aankoop of huur gemeentegrond
Voorstel:
1. kennisnemen van de advisering van de Klachtencommissie;
2. overeenkomstig de advisering besluiten om:
a. de klacht tegen het vastgestelde beleid en grondprijs van
de gemeente niet-ontvankelijk te verklaren;
b. de klacht over de mondelinge toezegging en de wijze van
behandeling van de klacht ongegrond te verklaren.
Besluit:
Conform

NR
6
7

DATUM

AFZENDER

060712

BP

8

110712

BPolj

9

090712

BPolj

10

160721

BPvrom

11

110712

BPvrom

INHOUD
Vervallen
Onderwerp:
Logo, website en strategisch communicatieplan Broekerplein
Voorstel:
Kennisnemen van het ontwikkelde logo, de website en het
communicatieplan voor het project Broekerplein.
Besluit:
Aangehouden tot 31 juli 2012.
Onderwerp:
Aanvraag W MO Innovatiefonds Ruimte voor Contact
Voorstel:
Instemmen met een eenmalige toekenning van € 9.500, -- voor 2012
aan Stichting Ruimte voor Contact uit het WMO Innovatiefonds.
Besluit:
Aangehouden tot 31 juli 2012.
Onderwerp:
Christelijke peuterspeelzaal Het Parapluutje: afwijzing subsidieaanvraag 2013 en afwijzing opname in Landelijk Register Kinder opvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Voorstel:
1. op grond van ASV 2009, artikel 19, lid 3, onder b, de aanvraag
om subsidie afwijzen;
2. op grond van het GGD inspectierapport van 10 mei 2012,
peuterspeelzaal Het Parapluutje niet opnemen in de LRKP .
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Periodiek overleg BKL/AOL
Voorstel:
Het verslag van 16 mei 2012 vaststellen en toesturen aan bestuur
BKL en AOL.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Ontwerpbestemmingsplan
“Appartementengebouw
W illem
de
Zwijgerstraat in Noord-Scharwoude”
Voorstel:
1. instemmen met het ontwerpbestemmingsplan;
2. het ontwerp ter kennisname voorleggen aan de raad;
3. het ontwerp (na de zomervakantieperiode) publiceren en
gedurende 6 weken ter inzage leggen, conform het bepaalde in
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Besluit:
Aangehouden tot 31 juli 2012.

NR
12

DATUM
110712

AFZENDER
BPvrom

13

120712

FIN

14

050712

VVHjz

INHOUD
Onderwerp:
Ontwerpbestemmingsplan “Benedenweg 212a te Sint Pancras” en
ontwerpbestemmingsplan “Benedenweg 220 te Sint Pancras”
Voorstel:
1. ten aanzien van bestemmingsplan “Benedenweg 212a te Sint
Pancras”:
a. instemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan;
b. instemmen met het met de aanvrager aangaan van een
planschadeovereenkomst;
e
c. instemmen om op grond van artikel 6.12 Wro, 2 lid, juncto
artikel 3.10 Wro geen exploitatieplan vast te stellen voor
genoemd project;
d. het ontwerp (na de zomervakantieperiode) publiceren en
gedurende 6 weken ter inzage leggen, conform het
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
2. ten aanzien van bestemmingsplan “Benedenweg 220 te Sint
Pancras”:
a. instemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan;
b. instemmen met het met de aanvrager a angaan van een
planschadeovereenkomst;
e
c. instemmen om op grond van artikel 6.12 Wro, 2 lid, juncto
artikel 3.10 Wro geen exploitatieplan vast te stellen voor
genoemd project;
d. het ontwerp (na de zomervakantieperiode) publiceren en
gedurende 6 weken ter inzage leggen, conform het
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
3. de raad informeren over bovenstaande.
Besluit:
Aangehouden tot 31 juli 2012.
Onderwerp:
Bestuurlijke samenwerking Belastingen
Voorstel:
1. kennisnemen van het onderzoek naar mogelijkheden tot
samenwerking op gebied van Belastingen en de intentie verklaring Bestuurlijke samenwerking Belastingen (quick scan);
2. akkoord gaan met het mandateren van wethouder E.M. Overzier
voor de ondertekening van de intentieverklaring Bestuurlijke
samenwerking Belastingen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Woningbouw perceel Molenhof te Sint Pancras (vooroverleg)
Voorstel:
1. instemmen met de ontwikkeling van het perceel aan de
Molenhof te Sint Pancras, voor de bouw van een vrijstaande
woning;
2. het vooroverleg afwijzen, voor zover het gaat om de bouw van
4 kleine rijwoningen.
Besluit:
Aangehouden tot 31 juli 2012.

NR
15

DATUM
230712

AFZENDER
BPvrom

16

230712

BMOpo

INHOUD
Onderwerp:
Reactie op voorontwerp Structuurvisie Stationsgebied (gemeente
Heerhugowaard)
Voorstel:
Een reactie indienen bij de gemeente Heerhugowaard tegen
genoemde structuurvisie middels bijgaande conceptbrief.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Wijziging mandaatregister
Voorstel:
Het Mandaatregister Langedijk 2010 per 1 mei 2012 wijzigingen
conform bijgevoegd mutatieformulier.
Besluit:
Conform

