Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
29 maart 2011

Nummer
14

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

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:

Reden afwezigheid:

Openbaar gedeelte vastgesteld met 15 volgnummers
vastgesteld met 5 volgnummers op 5 april 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 22 maart 2011
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 9 maart 2011
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Memo raad uitstel schrijven jaarverslag leerplicht 2009-2010
Voorstel:
Instemmen met het uitstel van het schrijven van het jaarverslag
leerplicht 2009-2010 en de raad hierover middels bijgevoegd memo
te informeren.
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele aanpassing.
Onderwerp:
Ontwerpbestemmingsplan “Zorgcentrum Horizon, Voorburggracht
25 te Broek op Langedijk”
Voorstel:
1. akkoord gaan met het verwerken van de reacties uit het
vooroverleg en met de aanpassingen van het voorontwerpbestemmingsplan;
2. instemmen met het ontwerpbestemmingsplan;
3. het ontwerp ter kennisname voorleggen aan de raad;
4. het ontwerp publiceren en gedurende 6 weken ter inzage
leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening.
Besluit:
Conform, met dien verstande, dat toegewerkt wordt naar een
oplossing voor de wederzijdse grondpositie.
Onderwerp:
Rotonde en ontsluiting Zuiderdel/Zuidveld
Voorstel:
1. instemmen
met
het
starten
van
de
ontwerpen
voorbereidingsfase voor:
aanleg van een rotonde in de Westelijke Randweg voor een
nieuwe ontsluiting naar de nieuwbouwlocatie Zuidveld en
bedrijventerrein Zuiderdel;
aanleg nieuwe gebiedsontsluitingsweg tussen de nieuwe
rotonde en De Punt (doortrekken bestaande weg en
verleggen fietspad);
aanpassen van De Punt (reconstructie tot gebiedsontsluitingsweg);
2. hiervoor het gereserveerde budget op het investeringsprogramma gebruiken.
Besluit:
Conform. (Nadrukkelijk aandacht voor communicatie met belanghebbenden.)
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Onderwerp:
Subsidieverlening Viola – Wonenplus W elzijn Langedijk jaar 2011
Voorstel:
- instemmen met een prestatiesubsidie van maximaal € 19.450,-aan de stichting W onenplus W elzijn Langedijk, welke de
activiteiten van stichting Viola overneemt;
- instemmen om op grond van artikel 48 ASV 2009, af te wijken
van artikel 9, tweede lid ASV 2009, indieningsdatum voor 1 juli
voorafgaand aan subsidiejaar. De aanvraag had voor 1 juli 2010
ingediend moeten worden, dit is door het proces 15 maart 2011
geworden, zie bijgevoegde conceptbeschikking;
- dit besluit middels bijgevoegde memo aan de raad
communiceren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Inhoudelijke verantwoording BSI-impuls 2005-2009
Voorstel:
- kennisnemen van de rapportage “Inhoudelijke verantwoording
BSI-impuls 2005-2009”;
- de rapportage eveneens ter informatie aan de raad toesturen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Aanvullende subsidie 2010 en verder voor DTS + LSVV als gevolg
van aanleg kunstgras
Voorstel:
- vaststellen van de in de toelichting gestelde uitgangspunten en
basisbedragen voor het berekenen van huur en subsidie per
veld, gebaseerd op de excel-berekening in de bijlage. Een
mogelijk nog te behalen BTW-voordeel op de investering kan
een eenmalige teruggave opleveren. Zodra dit voordeel bekend
is, mits deze wordt behaald, zal dit naar rato met DTS en LSVV
worden verrekend. Een BTW-voordeel is namelijk van invloed
op de kapitaallast en dus indirect op de huur;
- de in de toelichting genoemde uitgangspunten hanteren bij de
beschikkingen subsidieverlening 2011 voor DTS en LSVV;
- kennisnemen van het (concept) verslag van het overleg met
DTS en LSVV op 3 juni 2010;
- vaststellen van de in het overleg toegezegde maximale
lastenverzwaring per veld over de jaren 2010 t/m 2012 te
weten: € 2.083,-- in 2010, € 5.000,-- in 2011 en € 6.500,-- in
2012;
- akkoord gaan met de berekende aanvullende subsidie aan
vereniging DTS en LSVV voor 2010, die is ontstaan door de na
aanleg
van
kunstgras
veranderde
verhouding
natuurgrasveld/kunstgrasveld en verhoogde huur. Te weten:
€ 18.454,-- voor DTS en € 33.342,-- voor LSVV;
- dit middels bijgevoegde beschikkingen aan de verenigingen
kenbaar maken;
- deze extra subsidie (totaal € 51.796,- = € 18.454,- + € 33.342,-)
in 2011 ten laste laten komen van de kostensoort en -plaats
sportverenigingen/subsidies en donaties (6201800/442500);
- de subsidie voor DTS en LSVV voor 2010 en verdere jaren bij
de Kadernota 2011-2015 actualiseren.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Vaststellingsaanvraag Provinciale subsidie Project mantelzorgarrangementen
Voorstel:
1. instemmen met bijgevoegd Vaststellingsformulier uitvoeringsregeling Mantelzorg 2009 en de bijlagen;
2. provincie met deze documenten verzoeken om subsidievaststelling op 100% en uitbetaling van de overige 20%.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Subsidiëring Stichting Cool Kunst en Cultuur 2009, 2010 en 2011
Voorstel:
1. de raad, met toepassing van de hardheidsclausule uit de
Algemene Subsidieverordening 1997, voorstellen de definitieve
subsidie 2009 aan de Stichting Cool Kunst en Cultuur definitief
vast te stellen op € 250.905,-- en het daarin extra benodigde
budget ad € 31.357,-- op te nemen in de gemeentelijke
jaarrekening 2010;
2. de raad, met toepassing van de hardheidsclausule uit de
Algemene Subsidieverordening 2008, voorstellen de Stichting
Cool Kunst en Cultuur een maximale subsidie 2010 van
€ 303.128,-- te verlenen en het daarin extra benodigde budget
ad € 65.192,-- op te nemen in de jaarrekening 2010;
3. de raad, met toepassing van de hardheidsclausule uit de
Algemene Subsidieverordening 2009, voorstellen een maximale
subsidie 2011 aan de Stichting Cool Kunst en Cultuur te
verlenen van € 310.864,-- en het extra daarna benodigde
budget van € 72.928,-- op te nemen in de kadernota 2011 en
hieraan de voorwaarde te verbinden van levering van minimaal
e
het aantal uren muziekles in het 1 halfjaar van 2008
(gemiddeld 137,1 uur per week);
4. de raad voorstellen het incidentele subsidieverzoek van
Stichting Cool Kunst en Cultuur van € 4.000,-- voor de aanschaf
van een leerlingenvolgsysteem af te wijzen, omdat de raad
besloten heeft de subsidie aan Cool jaarlijks met 20% te
verminderen;
5. kennisnemen van een kopie van een brief, gedateerd
20 december 2010, van de gemeente Heerhugowaard aan de
Stichting Cool Kunst en Cultuur over de subsidierelatie met
onze gemeente en kennisnemen van een kopie van een brief,
gedateerd 13 januari 2011, van de Stichting Cool aan de
gemeente Heerhugowaard over de subsidierelatie met onze
gemeente.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Jaarplan oefenen 2011 Brandweer Langedijk
Voorstel:
Kennisnemen van het jaarplan oefenen 2011.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Aanvraag drank- en horecavergunning Hotel Nieuw Molengroet,
Molengroet te Noord-Scharwoude
Voorstel:
Vergunning verlenen aan Hotel Nieuw Molengroet, Molengroet 1 te
Noord-Scharwoude.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Raadsvoorstel over wijziging van een plan tot aanleg van een
parkeerterrein en een voetbalspeelveld te Broek op Langedijk
Voorstel:
De raad voorstellen om de sportkooi te laten vervallen en te
vervangen door een pannaveld, zoals is verwoord in bijgaand
raadsvoorstel.
Besluit:
Conform,
met
inachtneming
van
tekstuele
aanpassing
raadsvoorstel.
Onderwerp:
Ontwerpbestemmingsplan Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan “Kerklaan 31-33 e.o. te Noord-Scharwoude”
Voorstel:
1. akkoord gaan met het verwerken van de reacties uit het
vooroverleg en met de aanpassingen van het voorontwerpbestemmingsplan;
2. instemmen met het ontwerpbestemmingsplan;
3. het ontwerp ter kennisname voorleggen aan de raad;
4. het ontwerp publiceren en gedurende 6 weken ter inzage
leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening;
5. akkoord gaan met het beeldkwaliteitsplan Kerklaan 31-33 e.o.;
6. instemmen met het stedenbouwkundig plan;
7. het beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan vrijgeven
voor presentatie aan belanghebbenden en ter kennisname aan
de raad;
8. het beeldkwaliteitsplan gedurende 6 weken ter inzage leggen
conform artikel 3.4 van de Awb.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Projectopdracht Langedijk CO2-neutraal
Voorstel:
Kennisnemen van de projectopdracht “Langedijk CO2-neutraal”.
Besluit:
Conform

