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NR
1

DATUM
170511

AFZENDER
Secr

2

040511

BMObs

3

020511

BPvrom

4

170511

BPvrom

5

170511

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 17 mei 2011
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 4 mei 2011
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Aanpassen van de Algemeen Plaatselijke Verordening ten behoeve
van het op te stellen reclamebeleid
Voorstel:
Instemmen met aanpassing van de Algemeen Plaatselijke
verordening ten behoeve van het op te stellen reclameverbod en de
raad hiervan in kennis te stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Besluitvorming deel B, Structuurvisie 2010-2030
Voorstel:
Instemmen met deel B als integraal-ruimtelijke bouwsteen voor de
op te stellen structuurvisie.
Besluit:
Conform, met inachtneming van de ter vergadering gemaakte
(tekstuele) opmerkingen.
Onderwerp:
Vaststelling
hogere
waarden
geluidbelasting,
gewijzigd
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan W esterdel
Voorstel:
1. het bestemmingsplan Westerdel voorleggen aan de raad om,
conform de reactienota in het kader van de ter visielegging,
gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dit ter inzage heeft gelegen;
2. het
beeldkwaliteitsplan/welstandscriteria
van
mei
2011
voorleggen aan de raad om vast te stellen conform het
bijgevoegde raadsvoorstel en besluit;
3. de hogere waarden geluidbelasting voor het plangebied
Westerdel door uw college vast te stellen, conform bijgaand
besluit.
Besluit:
Conform
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DATUM
160511

AFZENDER
BPwz

INHOUD
Onderwerp:
Wijze van toepassen taakstellende bezuiniging Programmabegroting 2011 op waarderingsubsidies sportverenigingen en
prestatiesubsidie SSL
Voorstel:
1. de
taakstellende
bezuiniging
sportverenigingen,
zoals
opgenomen in de programmabegroting 2011, doorvoeren vanaf
2012 en volgens optie 3: bezuiniging doorvoeren op alle sportverenigingen in plaats van alleen de binnensportverenigingen:
2011: 0% bezuinigen;
2012: 3% op de sportverenigingen die in 2012 voor
subsidie in aanmerking komen;
2013: 5% op de sportverenigingen die in 2013 voor
subsidie in aanmerking komen;
2014: 6% op de sportverenigingen die in 2014 voor
subsidie in aanmerking komen.
Als referentiebedragen worden de vaste subsidiebedragen uit
de beleidsregels waarderingssubsidies 2011-2015 gebruikt
(bijlage 4 van de beleidsregels), waarop 0% indexatie van
toepassing is voor 2011. Voor DTS en LSVV worden in dit
advies andere bedragen gehanteerd, omdat de aanleg van
kunstgras tot een hogere subsidie en huur heeft geleid. Deze
zullen nog bij afzonderlijk collegebesluit in bijlage 4 van de
beleidsregels worden aangepast en bekendgemaakt. In geval
van LSVV en DTS wordt op dit besluit alvast vooruit gelopen,
omdat dat automatisch voortvloeit uit het bijstellen van de
subsidie en huren van deze vereniging en stichting dat reeds in
gang is gezet;
2. de taakstellende bezuiniging SSL, zoals opgenomen in de
programmabegroting 2011, als volgt doorvoeren:
2011: € 0 bezuinigen;
2012: € 15.000,-- op subsidieonderdeel beheer en
exploitatie binnensport en Duikerdel;
2013: € 20.000,-- idem;
2014: € 25.000,-- idem.
Als referentiebedrag wordt het vaststellingbedrag 2010 van
subsidieonderdeel beheer en exploitatie binnensport en
Duikerdel gebruikt, ter hoogte van € 737.646,--, waarop 0%
indexatie wordt gehanteerd in 2011;
3. het negatieve resultaat voor 2011 ter hoogte van € 15.000,-(= begrote bezuiniging sportverenigingen ad. € 5.000,-- en SSL
ad. € 10.000,--) opnemen bij de Eindejaarsrapportage;
4. de bezuinigingsmaatregel op de waarderingssubsidies van de
sportverenigingen toevoegen als aanvulling op de beleidsregels waarderingssubsidies 2011-2015, beleidsregel sport. En
deze als zodanig bekend te maken;
5. de bezuinigingen 2012 t/m 2014 voor de sportverenigingen en
SSL bij afzonderlijk besluit voor 1 juli 2011 deugdelijk
aankondigen bij de belanghebbenden.
Besluit:
Aangehouden tot 31 mei 2011. (Toelichting verzorgen.)
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290411

AFZENDER
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VVHbc
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VVHbc
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170511

VVHbrw
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030511

VVHjz

INHOUD
Onderwerp:
Afsluiten convenant m.b.t. iepziektebestrijding
Voorstel:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland berichten dat het college
bereidt is een convenant te ondertekeningen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verkoop perceel Boomgaard
Voorstel:
Tot verkoop besluiten van een perceel van circa 160 m2.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Detailhandelsvisie Regio Alkmaar
Voorstel:
Aangepaste Detailhandelsvisie Regio Alkmaar accorderen en ter
info aan de raad voorleggen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vragen van het CDA over de werkzaamheden Westelijke Randweg
in verband met aanleggen rotonde Molenkade inzake de
opkomsttijden van de brandweer
Voorstel:
1. kennisnemen van de maatregelen om de gevolgen van de
afsluiting voor de opkomsttijden van de brandweer te
minimaliseren;
2. vaststellen van de beantwoording van de vragen van het CDA
over de werkzaamheden.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Opleggen last onder dwangsom aan de eigenaren van perceel
Voorburggracht 479 te Oudkarspel
Voorstel:
a. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum van
verzending van dit besluit de chalet te verwijderen en
verwijderd te houden;
b. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder a.
gestelde last, een dwangsom van € 7.500,-- ineen verbeuren.
Besluit:
Conform
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DATUM
120511

AFZENDER
VVHjz

13

090511

VVHjz

14

100511

VVHjz

INHOUD
Onderwerp:
Opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van
Handelskade 9 te Noord-Scharwoude
Voorstel:
a. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum van
verzending van dit besluit het pand op het adres Handelskade 9
te Noord-Scharwoude volledig aan te passen aan de laatst
vergunde situatie van 7 april 1967;
b. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum van
verzending van dit besluit de brandscheiding tussen bedrijf en
woning te laten voldoen aan artikel 2.106 lid 1 van het
Bouwbesluit. Concreet betekent dit dat de weerstand tegen
branddoorslag en brandoverslag tussen woning en bedrijf 20
minuten dient te bedragen;
c. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder a.
gestelde last, een dwangsom van € 30.000,-- ineens verbeuren;
d. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder b.
gestelde last, een dwangsom van € 5.000,-- ineens verbeuren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van het
perceel Handelskade 16 te Noord-Scharwoude
Voorstel:
a. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum verzending
van dit besluit het (laten) gebruiken van de kantoorruimte als
woning te staken en gestaakt te houden;
b. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder a.
gestelde last, een dwangsom van € 15.000,-- ineens verbeuren;
c. instemmen met bijgaande conceptbrief aan overtreder.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van het
perceel Dorpsstraat 494 te Zuid-Scharwoude
Voorstel:
a. overtreder gelasten binnen 18 weken datum verzending van dit
besluit het (laten) gebruiken van het gebouw Dorpsstraat 494
voor woondoeleinden te beperken en beperkt te houden tot één
woning/wooneenheid. Dit betekent dat het gebruik van één van
de twee appartementen voor woondoeleinden moet worden
gestaakt en gestaakt moet blijven;
b. overtreder gelasten de in het pand doorgevoerde verbouwing,
waarbij er twee appartementen zijn gerealiseerd ongedaan te
maken door de oorspronkelijke situatie te herstellen zoals (met
de aanduiding “bestaande situatie”) aangegeven op de
bouwtekeningen bij uw bouwaanvraag van 28 april 2009;
c. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder a.
gestelde last, een dwangsom van € 10.000,-- ineens verbeuren;
d. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder b.
gestelde last, een dwangsom van € 10.000,- ineens verbeuren;
e. instemmen met bijgaande conceptbrief aan overtreder.
Besluit:
Conform
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120511
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170511

VVHjz
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170511

VVHjz
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190511

VVHovr

19

190511

FINbel

INHOUD
Onderwerp:
Langebalkweg 18A Zuid-Scharwoude, aanvraag bouwvergunning
schuur en schetsplan woning met garage (2010-178 en 2010-194)
Voorstel:
1. de schuur op het perceel Langebalkweg 18A te ZuidScharwoude op (laten) nemen in het toekomstige bestemmingsplan als bestaande bebouwing onder de voorwaarde dat er
geen klachten komen van derdebelanghebbenden en de
ruimtelijke situatie verder niet wijzigt;
2. het principeverzoek voor de bouw van een woning met garage
op hetzelfde perceel afwijzen;
3. de aanvrager schriftelijk informeren over deze besluiten.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Voorstel aan raad over invoeren toetredingsuur voor raadsvergadering van 14 juni 2011, n.a.v. de motie van 11 november
2010
Voorstel:
Instemmen met bijgaand raadsvoorstel en dit voor behandeling in
het forum van 14 juni 2011 aanbieden aan de raad.
Besluit:
Conform, met inachtneming van tekstuele aanpassingen in het
conceptraadsvoorstel.
Onderwerp:
Aanwijzingsbesluit en voorwaarden ex artikel 2:29 APV
Voorstel:
Instemmen met aanwijzingsbesluit en voorwaarden ex artikel 2:29
APV.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vergaderstukken Algemeen Bestuur en Regionaal College van
27 mei 2011
Voorstel:
Kennisnemen van het ambtelijk advies aan de portefeuillehouder
Openbare Orde en Veiligheid inzake de stukken van het Algemeen
Bestuur/Regionaal College van 27 mei 2011.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vragen m.b.t. toepassen hardheidsclausule
Voorstel:
De beantwoording van de raadsvraag verzenden aan de griffie.
Besluit:
Conform
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DATUM
190511

AFZENDER
FINpc

21

190511

BMObjz
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230511

OWbeh
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240511

FINpc

24

240511

FINpc

INHOUD
Onderwerp:
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar: (concept) jaarstukken 2010
en (ontwerp) Programmabegroting 2012-2015
Voorstel:
1. kennisnemen van de (concept) jaarstukken 2010 en (ontwerp)
Programmabegroting 2012-2015;
2. geen zienswijze indienen voor beide stukken;
3. de gemeentelijke bijdrage 2010 vaststellen op € 103.324,--;
4. de voorlopige gemeentelijke bijdrage 2012 vaststellen op
€ 101.853,-- (begroot Langedijk: € 104.097,--);
5. de wijziging van de gemeentelijke begroting 2012-2015 van
€ 2.244,-- meenemen bij de totstandkoming van de begroting
2012-2015;
6. de raad voorstellen een hiertoe strekkend besluit conform
bijgevoegd voorstele te nemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Innemen standpunt m.b.t. het bestuursakkoord
Voorstel:
1. onder voorbehoud (ja, mits) instemmen met het bestuursakkoord;
2. de raad hiervan in kennis stellen (vergadering van 24 mei
2011).
Besluit:
Ad. 1) Het standpunt “nee, tenzij” wordt ingenomen tijdens het
VNG-congres
Ad 2) conform
Onderwerp:
Vragen fractie GroenLinks en PvdA t.a.v. maaien van bermen en
reinigen van sloten
Voorstel:
1. akkoord gaan met de beantwoording van de vragen GroenLinks;
2. akkoord gaan met de beantwoording van de vragen van de
PvdA.
Besluit:
Conform; vragen van GroenLinks worden hedenavond beantwoord.
Onderwerp:
Jaarstukken 2010
Voorstel:
Akkoord gaan met de inhoud van de jaarstukken 2010 en deze ter
vaststelling aanbieden aan de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bevestiging bij de Jaarrekening 2010
Voorstel:
Akkoord gaan met en tekenen van bijgaande bevestiging bij de
Jaarrekening 2010.
Besluit:
Conform

