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1

DATUM
200911

AFZENDER
Secr

2

070911

BMObs

3

160911

Directie

4

140911

BMObjz

5

200911

BMObjz

6

120911

BPolj

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 20 september 2011
Voorstel:
Vaststellen
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering van 7 september 2011
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Brief Rekenkamer Castricum en Langedijk over onderzoeksrapport
Westerdel
Voorstel:
Instemmen met de reactie, zoals die in het concept is geformuleerd
en vastgelegd in voorliggende antwoordbrief.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Wijziging
van
vertegenwoordiging
in
organen
van
gemeenschappelijke regelingen c.a.
Voorstel:
1. aan de raad bijgaand voorstel doen om wijziging aan te brengen
in de vertegenwoordiging in organen van gemeenschappelijke
regelingen;
2. de heer F. Westerkamp aanwijzen als vertegenwoordiger
namens de gemeente in de vereniging van Eigenaars gebouw
Keppelsloot 2 tot en met 32.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bezwaar tegen opgelegde last onder dwangsom
Voorstel:
1. kennisnemen van bijgevoegd advies van de Commissie voor de
bezwaarschriften en de memo van VVH;
2. het bezwaar ontvankelijk verklaren;
3. van de 4 activiteiten: enkel de bouwactiviteit te handhaven: de
andere
activiteiten
de
begunstigingstermijn
verlengen
overeenkomstig voorstel VVH;
4. de last en de hoogte van de dwangsom aanpassen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Brede schoolcoördinator in Langedijk
Voorstel:
1. instemmen met de benoeming van een brede schoolcoördinator
voor de gemeente Langedijk;
2. akkoord gaan met de gezamenlijke financiering voor dit project
van 3 jaar;
3. Instemmen met het doorschuiven van het geraamde LEAbudget van 2011 naar 2012.
Besluit:
Conform
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DATUM
150911

AFZENDER
BPolj

8

150911

BPolj

9

INHOUD
Onderwerp:
Toeleiding naar, voorschoolse educatie (VVE)
Voorstel:
Akkoord gaan met het voorstel om de toeleiding van doelgroepkinderen naar VVE voorzieningen in Langedijk door GGD Hollands
Noorden te laten uitvoeren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Doelgroepbepaling voor Voorschoolse Educatie
Voorstel:
Akkoord gaan met de aanvulling op het eerder vastgestelde advies
1 februari 2011 2011 voor de Doelgroepbepaling voor Voorschoolse
Educatie.
Besluit:
Conform
Vervallen
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DATUM
150911

AFZENDER
BPwz

INHOUD
Onderwerp:
Project Natte Sportschool ter vervanging van Schoolzwemmen
Voorstel:
1. akkoord gaan met de invoer van ‘de natte sportschool’ in
zwembad Duikerdel ter vervanging van de schoolzwemactiviteiten, volgens het door SSL ingediende werkplan ‘de
natte sportschool’ en bijbehorende begroting;
2. voor deze activiteit jaarlijks (op basis van aanvraag) subsidie
verlenen (als onderdeel van subsidieverlening ‘beheer en
exploitatie binnensport en zwembad Duikerdel’), gelijk aan het
resterende budget van het schoolzwemmen, dat is opgenomen
in de programmabegroting 2011;
3. in de beschikking tot subsidieverlening 2012 t/m 2014 een
bepaling opnemen tot afzonderlijke financiële verantwoording
van het project ‘natte sportschool’, waarbij een exploitatieoverschot in overleg met de gemeente wordt ingezet of dit
overschot aanleiding geeft tot bijstelling van de hoogte van
subsidieverlening (en dus tot bijstelling in de programmabegroting);
4. in de beschikking tot subsidieverlening 2012 t/m 2014
prestatieafspraken maken m.b.t. de inhoudelijke verantwoording
van de activiteit de natte sportschool (gericht op de doelstellingen en kwaliteitsimpuls van het zwemaanbod);
5. SSL per omgaande bij brief toestemming verlenen voor
uitvoering van de activiteit ‘de natte sportschool’ (volgens
werkplan en begroting). Hierbij aangeven dat de activiteit
onderdeel uitmaakt van het subsidieonderdeel ‘beheer en
exploitatie binnensport en zwembad Duikerdel’ en dus valt
binnen de reguliere subsidiecyclus (ASV 2009). En erop te
wijzen dat deze activiteit in de periode van 2011 t/m 2014
financieel en inhoudelijk afzonderlijk dient te worden
verantwoord. Voor 2012 t/m 2014 op de wijze zoals in de
beschikking tot subsidieverlening wordt beschreven.
6. het budget Schoolzwemmen en -vervoer/Overige goederen en
diensten (Onderwijs: 6201200-434399) bij de programmabegroting 2012 herschikken naar Sport Service Punt/subsidies
en donaties (Maatschappelijk Ondersteuning: 6201803-442500
ter hoogte van:
2011: € 39.730,-- (2e helft van 2011);
2012: € 69.730,--;
2013: € 59.730,--;
2014: € 39.730,--;
7. het besluit, om de middelen vanuit het programma Onderwijs
(met educatieve functie) om te zetten naar het programma
Maatschappelijke
Ondersteuning
(met
sportstimulerende
functie), door middel van een memo aan de raad voorleggen ter
behandeling.
Besluit:
Niet akkoord. Geen extra subsidierelatie aangaan.
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DATUM
140911

AFZENDER
BPwz

INHOUD
Onderwerp:
Keuze percentage regeling Combinatiefuncties in 2012 en bij
voortzetting 2013 en verder
Voorstel:
1. kiezen voor 100% inzet (4,3 fte) van de regeling Combinatiefuncties in 2012 (en bij voortzetting van de regeling ook voor
2013 en verder). Hiermee kan maximaal een kostenbesparing
worden gerealiseerd van € 89.279,-- in 2012, wanneer het
onderwijs bijdraagt in de cofinanciering en de personeelskosten
mogelijk lager uitvallen;
2. de 4,3 fte als volgt verdelen: 1,7 fte basisonderwijs, 0,8 fte
wijkactiviteiten, 0,8 fte verenigingsondersteuning, 1,0 fte cultuur
bo/vo. Dit is een voorlopige verdeling tot aan schooljaar
2012/2013. W anneer uit de lopende evaluatie (resultaten
bekend eind 2011) blijkt dat een andere verdeling wenselijk is,
moet deze kunnen worden bijgesteld;
3. de cofinanciering voor het basisonderwijs (en voortgezet
onderwijs) per schooljaar 2012/2013 op 20% van het totaal aan
personeelskosten stellen voor het aantal fte dat het onderwijs
direct toekomt;
4. de uitwerking van de cultuur cf BO/VO mee te nemen in het
einddocument van het project cultuurnota (hoofdstuk 6
'totstandkoming en oplevering'), dat door het college van B&W
zal worden vastgesteld bij de oplevering van het project. En
waarin de te nemen raadsbesluiten worden meegenomen;
5. mogelijk lager uitvallende personeelskosten als incidenteel
voordeel
te
beschouwen
t.g.v.
cofinanciering
gemeente/onderwijs (naar rato);
6. de kostenbesparing, die bij een inzet van 100% wordt
gerealiseerd in 2012, kan worden afgeraamd voor 2012 bij de
kadernota 2012-2016. En ten behoeve van voortzetting van de
regeling na 2012 worden opgeplusd bij het beschikbaar budget
in 2013. Tenzij de raad besluit (op basis van de evaluatie) dat
de regeling niet zal worden voortgezet. Dan kan dit alsnog als
bezuiniging worden meegenomen in 2012. Hetzelfde geldt, een
jaar verder, voor een kostenbesparing door de cofinanciering
vanuit het onderwijs vanaf 2013;
7. bij de aanvullende verklaring aan de VNG, een schrijven
toevoegen waarin wordt toegelicht dat de percentagekeuze
wordt gemaakt onder voorbehoud van de keuze van de raad
over voortzetting van de regeling na 2012 en het niveau waarop
deze al dan niet wordt voortgezet (zie bijlage 5). Deze keuze is
deels afhankelijk van de uitkomsten van de lopende evaluatie.
De resultaten hiervan zullen eind 2011 bekend zijn en in het
eerste kwartaal van 2012 aan de raad worden gepresenteerd.
Deze percentagekeuze loopt hierop vooruit;
8. de raad informeren over de percentagekeuze met bijbehorende
financiële implicaties. Plus over het te volgen traject van
evaluatie en raadskeuze voortzetting (al dan niet) van de
impulsregeling Combinatiefuncties vanaf 2012.
Besluit:
Conform
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210911

BPwz

INHOUD
Onderwerp:
Revitalisering De Mossel I
Voorstel:
Akkoord gaan met de voortgang van de revitalisering van De
Mossel I.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Agenda vergadering LTO Noord, afdeling Groot Geestmerambacht
Voorstel:
De agenda vaststellen.
Besluit:
Conform. Portefeuillehouders P.J. Beers, F. Westerkamp en
burgemeester zijn aanwezig.
Onderwerp:
Agenda vergadering BKL/AOL
Voorstel:
De agenda vaststellen.
Besluit:
Conform. P.J. Beers, F. W esterkamp en J.F.N. Cornelisse zijn
aanwezig.
Onderwerp:
Opgelegde last onder dwangsom m.b.t. de carport aan de
Benedenweg 108a in Sint Pancras
Voorstel:
De begunstigingstermijn van het besluit van 27 juni 2011 verlengen
tot 1 mei 2014 in verband met de toekomstige ontwikkeling van
woningbouw aan de W estrand Sint Pancras.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Gedetailleerd beeldkwaliteitsplan W esterdel
Voorstel:
Instemmen met het definitief concept gedetailleerd beeldkwaliteitsplan voor twee buurten: 'Centrale buurt' en 'de Straatjes' in de
uitbreidingswijk Westerdel.
Besluit:
Conform, met een 4-tal wijzigingen:
1. blz 27 – Massa- dot 1; punt 2 niet;
2. blz. 28: samengestelde kap, kapberg niet uitsluiten;
3. plek voor 12+-jeugd incalculeren;
4. omvang + aantal speelplekken nader bezien.
Onderwerp:
Verzoek
tot
uitstel
termijn
subsidievaststelling
Stichting
Sportservicepunt Langedijk
Voorstel:
In te stemmen met uitstel van de termijn tot subsidievaststelling
van de SSL van 1 oktober 2011 naar 1 november 2011.
Besluit:
Conform
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220911

AFZENDER
FIN bel
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220911

VVHv

INHOUD
Onderwerp:
Leges identiteitskaart
Voorstel:
1. vanaf 22 september 2011 (datum terugwerkende kracht
inwerkingtreding wet) leges identiteitskaart voor personen van
13 jaar en zes maanden of ouder weer in rekening brengen;
2. indien de aanvraag is gedaan na 9 september 2011 (de
uitspraak van de Hoge Raad) en voor 22 september 2011
(inwerkingtreding wet) en de aanvraag is aangehouden conform
de instructie die het ministerie van BZK op 14 september 2011
heeft gegeven, dan is de NIK (mits aanvrager op het moment
van de aanvraag ouder was dan 13 jaar en 6 maanden) gratis.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Aanvulling op bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan voor het
Langedijkse grondgebied binnen het plan Vroonermeer-Noord
Voorstel:
Aanpassing
van
het
bodembeheerplan
(inclusief
bodemkwaliteitskaart) aan de Regeling Bodemkwaliteitskaarten.
Besluit:
Conform

