Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
3 april 2012

Nummer
14

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 17 vastgesteld met volgnummers
vastgesteld met 6 volgnummers op 10 april 2012

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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BPpr

6

200312

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 27 maart 2012
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 14 maart 2012
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bezwaar tegen de invorderingbeschikking last onder dwangsom
inzake het strijdige gebruik van het perceel
Voorstel:
- kennisnemen van de advisering van de Commissie voor de
bezwaarschriften;
- het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren;
- het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften volgen;
- het bezwaarschrift ongegrond verklaren en de bestreden
beschikking in stand laten;
- met dien verstande dat niet gebleken is van bijzondere
omstandigheden waardoor zou moeten worden afgezien van
invordering.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Wijziging Mandaatregister
Voorstel:
Instemmen met wijziging van het Mandaatregister overeenkomstig
de bijlage.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Woningbouwplannen Oxhoofdpad
Voorstel:
Instemmen met de te volgen proceslijn om te komen tot een nieuwe
afweging en oplossingsrichting voor de ruimtelijke plannen aan het
Oxhoofdpad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Laadpalen elektrische auto’s
Voorstel:
1. instemmen met de overeenkomst voor plaatsing van laadpalen
voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl;
2. instemmen met de mogelijke locaties voor elektrische laadpalen
bij het gemeentehuis, De Binding, Sporthal Geestmerambacht
en zwembad Duikerdel;
3. instemmen met het financieren van € 1.000,-- voor de inrichting
van de parkeerplekken en verkeersborden vanuit algemeen
milieubeleid;
4. de komende periode met Stichting E-laad en HVC de benodigde
overeenkomsten, locaties en werkafspraken uit te werken.
Besluit:
Aangehouden tot 10 april 2012.
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INHOUD
Onderwerp:
Beleid "Wonen langs de Lange Dijk"
Voorstel:
1. bijgaande notitie "Wonen langs de Lange Dijk" gemeente
Langedijk vaststellen;
2. dit besluit bekend maken door publicatie in het gemeenteblad;
3. de notitie ter kennisname aanbieden aan de raad;
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
Voorstel:
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte voor kennisgeving
aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Mandatering ontheffingen gemeentelijke voertuigen
Voorstel:
Akkoord gaan met de mandatering voor het verlenen en ondertekenen van de ontheffingen voor gemeentelijke voertuigen, die
gebruik maken van de wegen, die in beheer zijn bij de gemeente
Langedijk aan de heer J.J. Kalverboer, afdelingsmanager Openbare
Werken.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Jaarverslag 2011 en Jaarplan 2012 Veiligheidshuis
Voorstel:
Kennisnemen van het jaarverslag 2011 en jaarplan 2012 van het
Veiligheidshuis.
Besluit:
Conform
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:
Conform
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Onderwerp:
Hoofdlijnennotitie dienstverleningsmodel regio samenwerking
Sociale Zaken regio Alkmaar
Voorstel:
1. akkoord gaan met de hoofdlijnennotitie dienstverleningsmodel
regio-samenwerking sociale zaken regio Alkmaar onder
voorbehoud van de volgende onderdelen:
de
plaats
van
de
bedrijfsonderdelen
Sociale
Werkvoorziening en het re-integratie onderdeel van het
WNK;
de vorm en inhoud van de gemeentelijke frontoffices;
de regionale visie.
2. de hoofdlijnennotitie voorzien van dit voorbehoud en ter
kennisname voorleggen aan de raad.
Besluit:
Aangehouden
Vervallen
Onderwerp:
Aanvraag herstructureringsfaciliteit SW bedrijf
Voorstel:
- de inhoud van het herstructureringsplan, en daarmee de
aanvraag van de herstructureringsfaciliteit accorderen;
- het college van Alkmaar machtigen en verzoeken de aanvraag
voor de herstructureringsfaciliteit Wsw bij het ministerie van
SZW in te dienen;
- De financiële gevolgen van de cofinanciering door de
gemeenten in de herstructureringskosten en de verlaging van
de rijksbijdrage per SE melden in de kwartaalrapportage en
mee te nemen in de afwegingen in de kadernota 2012;
- het herstructureringsplan met de raad bespreken tijdens het
raadsforum van 24 april 2012;
- de cliëntenraden WWB/Wsw en ondernemingsraad WNK
mondeling dan wel schriftelijk informeren over bovengenoemde
punten.
Besluit:
Conform. (Betrokkenheid raad (vorm) afstemmen met griffier.)
Onderwerp:
Decentralisatie jeugdzorg: Regionaal Transitieplan Jeugd Regio
Alkmaar
Voorstel:
1. instemmen met het Regionaal Transitieplan Jeugd Regio
Alkmaar, te weten: de in het plan verwoorde visie, de regionale
projectorganisatie en het plan van aanpak;
2. het invoeringsbudget decentralisatie Jeugdzorg over 2012 van
€ 21.232,-- via de Kadernota bestemmen; € 10.616,-- voor de
regionale projectorganisatie decentralisatie Jeugdzorg en de
andere € 10.616,-- voor de dekking van de eigen onkosten die
betrekking hebben op de transitie jeugdzorg;
3. transitieplan ter kennisname aan de raad zenden.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Keuzemogelijkheden voortzetting regeling Combinatiefuncties
vanaf 2013 e.v.
Voorstel:
- vaststellen van de evaluatierapportage Combinatiefuncties
Langedijk: ‘KwaliteitsImpuls’ (januari 2012, Kennispraktijk) en
deze ter kennisname aan de raad te sturen;
- kennisnemen van de verschillende keuzemogelijkheden, zoals
in dit advies beschreven m.b.t. voortzetting van de combinatieregeling, inclusief financiële implicaties;
- op basis van deze weergave standpunt innemen over de wijze
waarop het college de regeling Combinatiefuncties per 2013
e.v. al dan niet wenst voort te zetten. Advies is te kiezen voor
keuzemogelijkheid 2 met 50% cofinanciering vanuit het
onderwijs en een inzet aan combinatiefunctionarissen op het
niveau van 80% (3,5 fte);
- bij keuzemogelijkheid 2 de financiële implicaties hiervan
meenemen met de Kadernota 2012-2016; dit houdt in de raad
voor te stellen per saldo structureel een extra budget van
€ 97.486,-- beschikbaar te stellen;
- het standpunt van het college verwerken in een raadsmemo en
deze aan de raad versturen;
- de mogelijkheid tot verhoging van het percentage tot 120% of
140%, vanuit de Brede impuls Combinatiefuncties, voorbij laten
gaan.
En
eventuele
invulling
van
buurtsportcoaches
onderzoeken en vinden, ook in relatie tot de huidige inzet van
combinatiefunctionarissen, binnen het percentage waarvoor de
regeling al dan niet wordt voortgezet vanaf 2013.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van de behandeling van de Kadernota.
Onderwerp:
Memo drie decentralisaties - Wmo nota
Voorstel:
1. instemmen met de inhoud van de bijgevoegde memo;
2. memo ter kennisgeving toesturen aan de raad.
Besluit:
Conform

