Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
27 maart 2012

Nummer
13

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

P.J. Beers

, wethouder

E.M. Overzier

, wethouder

F. Westerkamp

, 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 5 volgnummers op 3 april 2012

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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6
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BPolj

7

190312

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 20 maart 2012
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 7 maart 2012
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Agenda vergadering Regiegroep regionale samenwerking regio
Alkmaar van 27 maart 2012
Voorstel:
1. kennisnemen van de agenda met bijbehorende stukken;
2. instemmen met de adviezen bij de onderscheiden agendapunten;
3. stukken ter kennisname brengen van de raad.
Besluit:
Conform, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen t.a.v. de
punten 3 en 4.
Onderwerp:
Evaluatie visie- en missiedocument
Voorstel:
1. ambtelijke opdracht (OGON) voor kennisgeving aannemen;
2. aangeven welke leden van het college zitting hebben in de
klankbordgroep.
Besluit:
In overleg met de portefeuillehouder bezien welke consequenties
de bespreking van het voorstel in het presidium van 19 maart 2012
heeft voor het verdere proces.
Onderwerp:
Omgangsprotocol burgers en medewerkers, huisregels bezoekers
Voorstel:
- omgangsprotocol burgers en medewerkers vaststellen;
- huisregels bezoekers vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vervangen van raamkozijnen bij RKBS Paus Johannes in Sint
Pancras
Voorstel:
Akkoord gaan met het vervangen van raamkozijnen van RKBS
Paus Johannes in Sint Pancras.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Duurzame Energiemaatschappij regio Alkmaar
Voorstel:
Kennisnemen van het werkdocument ‘Meters maken! V5.6’. Een
eerste verkenning naar de haalbaarheid van een Duurzame
Energiemaatschappij regio Alkmaar.
Besluit:
Conform. (Bij het vervolg nadrukkelijk aandacht voor noodzaak i.r.t.
rol/positie HVC en sluitende businesscase.)
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PZao

INHOUD
Vervallen
Onderwerp:
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
Voorstel:
1. de door het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden
voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
GGD Hollands Noorden ter vaststelling aan de raad aanbieden;
2. na vaststelling door de raad de wijzigingen op de gebruikelijke
wijze publiceren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Subsidieplafonds vaststellen op productniveau
Voorstel:
1. subsidieplafonds vaststellen op productniveau;
2. de subsidieplafonds van toepassing verklaren op de
waarderingssubsidies;
3. de hoogte van de plafonds laten bepalen bij het vaststellen van
de gemeentelijke begroting door de raad (op programmaniveau), gelijk aan de hoogte van de productbegroting (op
collegeniveau);
4. de plafonds geldig verklaren voor het tijdvak waarop de
begroting van toepassing is. Jaarlijks worden er dus nieuwe
plafonds vastgesteld;
5. de wijze van verdeling vaststellen, zoals in dit advies
beschreven (punt 6);
6. besluit 1 t/m 5 bekendmaken, zodra de begroting is vastgesteld
en goedgekeurd;
7. de productbegroting zo inrichten, zodat waarderingssubsidies
een eigen kostensoort krijgen en dus makkelijk van ander soort
subsidies en kosten zijn te onderscheiden. Dit dient nog plaats
te vinden voor de gemeentebegroting van 2013;
8. de raad met een memo informeren over de subsidieplafonds die
het college op productniveau heeft vastgesteld en over de
mogelijkheid voor de raad tot het instellen van plafonds op
programmaniveau;
9. de raad voorstellen, bij het vaststellen van de gemeentelijke
begroting, een plafond vast te stellen voor de incidentele
subsidies, voor begrotingsjaar 2013 ter hoogte van € 0,-.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verordening participatie schoolgaande kinderen
Voorstel:
De raad voorstellen de Verordening participatie schoolgaande
kinderen vast te stellen.
Besluit:
Conform, met in achtneming van tekstuele aanpassing
raadsvoorstel.
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Onderwerp:
Bezwaar tegen het besluit betreffende omgevingsvergunning van
6 oktober 2011
Voorstel:
1. kennisnemen van het advies van de Commissie voor de
bezwaarschriften;
2. het bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Stand van zaken inhaalslag handhaving en handhaving
Twuyverhoek
Voorstel:
Kennisnemen van de notitie “Stand van zaken inhaalslag
handhaving en handhaving Twuyverhoek”.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Toezenden informatie aan raad over handhaving Industriestraat 16
te Noord-Scharwoude
Voorstel:
Bijgaande memo ter informatie aan de raad toezenden.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beleidsregels Leerlingenvervoer
Voorstel:
Beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Langedijk 2012 vaststellen.
Besluit:
Conform. (Publiceren in Langedijk Informeert.)
Onderwerp:
Veldschuur Fruittuin Geestmerambacht
Voorstel:
1. de publieke functie (cursus- en recreatieruimte) van de
veldschuur behorende bij de Fruittuin aan de Wagenweg 15
mogelijk maken via een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure;
2. de raad in kennis stellen van dit besluit.
Besluit:
Aangehouden tot 3 april 2012.
Onderwerp:
Vergaderstukken Algemeen Bestuur en Regionaal College van
30 maart 2012
Voorstel:
Kennisnemen van het ambtelijk advies aan de portefeuillehouder
Openbare Orde en Veiligheid over de stukken van het Algemeen
Bestuur/Regionaal College van 30 maart 2012.
Besluit:
Conform

