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Langedijk
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6 september 2011

Nummer
40

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester
, 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 4 volgnummers op 13 september 2011

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

NR
1

DATUM
300811

AFZENDER
Secr

2

170811

BMObs

3

300811

Fin bel

4

250811

BMObjz

5

180811

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 30 augustus 2011
Voorstel:
Vaststellen
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 17 augustus 2011
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
e
3 wijziging op Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per
1 januari 2011
Voorstel:
Vaststellen van de voorgestelde wijzigingen op de Leidraad
invordering gemeentelijke belastingen gemeente langedijk.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Advisering van de Commissie voor de bezwaarschriften inzake een
bezwaar tegen weigering vrijstelling te verlenen voor het
inburgeringsexamen
Voorstel:
1. kennisnemen van de advisering van de Commissie voor de
bezwaarschriften;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren;
3. het bezwaar gegrond verklaren waar het gaat om het te
beheersen niveau voor schriftelijke vaardigheden;
4. de beschikking herroepen en een nieuwe beschikking nemen
waarin de gestelde eisen voor inburgering correct zijn
opgenomen;
5. het bezwaar voor het overige ongegrond verklaren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bezuinigingen openbaar vervoer
Voorstel:
Kennisnemen van de voorgestelde bezuinigingen op het openbaar
vervoer en de raad informeren middels bijgevoegde memo.
Besluit:
Conform

NR
6

DATUM
260811

AFZENDER
BPvrom

7

020811

BPwz

8

220811

BPwz

9

060911

BPwz

INHOUD
Onderwerp:
Bestemmingsplan Appartementengebouw Willem de Zwijgerstraat
in Noord-Scharwoude
Voorstel:
1. instemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan
'Appartementengebouw Willem de Zwijgerstraat in NoordScharwoude';
2. het voorontwerp ter kennisname voorleggen aan de raad;
3. instemmen met het advies van de gemeentelijke seniorarcheoloog dat de resultaten van het Inventariserend
Archeologisch Veldzonderzoek geen aanleiding geven tot het
doen van vervolgonderzoek of het nemen van beschermende
maatregelen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Noodzakelijke investeringen gymzalen, sporthal De Oostwal en
sporthal Geestmerambacht t.b.v. instandhouding
Voorstel:
- investeren in vaste inrichting en groot inventaris gymzalen en
sporthal Geestmerambacht t.b.v. instandhouding voor de
eerstvolgende 10 jaar ad. € 354.437,-- met dekking kapitaallasten uit onderhoudsbudgetten reguliere begroting c.q.
meerjarenraming;
- investeren in vloeren en bouwkundig onderhoud gymzalen en
sporthal Geestmerambacht t.b.v. instandhouding voor de
eerstvolgende 10 jaar ad. € 186.830,-- met dekking uit
bestemmingsreserve groot onderhoud;
- investeren in groot inventaris sporthal De Oostwal t.b.v.
instandhouding voor de eerstvolgende 10 jaar ad. € 4.784,-met dekking uit de exploitatie (6302702).
Besluit:
Aangehouden tot 20 september 2011.
Onderwerp:
Conceptverslag van de vergadering van de Erfgoedcommissie van
8 juli 2011
Voorstel:
Kennisnemen van conceptverslag.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Evaluatie De Waaier
Voorstel:
1. op basis van de positieve bevindingen uit de evaluatie, de
huidige subsidie van € 20.000,-- structureel maken vanaf 2012;
2. de subsidie tot en met 2012 als volgt te dekken: € 10.000,-- uit
de post Economische Zaken (6200400) en € 10.000,-- uit de
post Wmo (6202502);
3. vanaf 2013 de subsidie volledig dekken uit de post Wmo
(6202502);
4. met De W aaier het doel afspreken dat de maatschappelijke
waarde van de matches 4x het subsidiebedrag is, nl. € 80.000,-.
Besluit:
Conform

NR
10

DATUM
210611

AFZENDER
BPwz

11

290811

VVHjz

12

300811

VVHjz

13

290811

VVHjz

14

300811

BPwz

INHOUD
Onderwerp:
Aanpassing beleidsnota 'Kamperen bij de boer 2008' qua inhoud en
naamgeving (Kleinschalig kamperen 2011)
Voorstel:
1. de raad voorstellen de aangepaste beleidsnota “Kamperen bij
de boer 2008” vast te stellen, inclusief wijziging van de
naamgeving van de beleidsnota in “Kleinschalig kamperen
2011”;
2. na vaststelling door de raad de beleidsnota publiceren;
3. om de in de nota voorgestelde aanpassingen bindend te maken,
de raad voorstellen het bestemmingsplan Buitengebied en
Koedijk partieel te herzien.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van aanvullend advies.
Onderwerp:
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
aan de Koperwiek 15 te Zuid-Scharwoude
Voorstel:
In afwijking van het huidige bestemmingsplan een omgevingsvergunning verlenen voor het uitbreiden van de woning aan de
Koperwiek 15 te Zuid-Scharwoude.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Intrekken opgelegde last onder dwangsom Kroonstraat 39 in
Oudkarspel
Voorstel:
1. de twee besluiten van 16 juni 2011, waarbij een last onder
dwangsom is opgelegd met betrekking tot de verwijdering van
de kas en het beëindigen van opslag van materialen op de
percelen A77 en A80 aan de Kroonstraat in Oudkarspel,
intrekken;
2. een nieuwe controle uitvoeren ten aanzien van eventuele
resterende opslag van materialen op het perceel A77, hierover
met de eigenaren in gesprek treden en indien nodig een nieuw
handhavingstraject starten.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Intrekken handhavingsbesluiten Twuyverweg 27 te Sint Pancras
Voorstel:
Het handhavingsbesluit van 15 juni 2011 betreffende het bouwen
van een kas op het perceel achter Twuyverweg 27 te Sint Pancras
intrekken.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Projectsubsidie Mantelzorg
Voorstel:
1. aan W PW Langedijk een projectsubsidie van € 7.355,-verlenen voor Mantelzorgondersteuning tussen september tot
en met december 2011 en daarbij afwijken van de
aanvraagtermijn van 13 weken;
2. deze projectsubsidie dekken uit de post Gecoördineerd
ouderenbeleid (6202701).
Besluit:
Conform

NR
15

DATUM
010911

AFZENDER
BPolj

INHOUD
Onderwerp:
Motie om onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het
inrichten van VMBO kader- en basisberoepsgerichte leerwegen in
de gemeente
Voorstel:
Akkoord gaan met bijgesloten memo.
Besluit:
Conform

