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Afwezig:

Reden afwezigheid:

Openbaar gedeelte vastgesteld met 17 volgnummers
vastgesteld met 7 volgnummers op 14 december 2010

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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Onderwerp:
Besluitenlijst van 30 november 2010
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 17 november 2010
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Bezwaar tegen subsidieregeling TEMPO-regeling
Voorstel:
- het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften
overnemen;
- het bezwaarschrift ontvankelijk, doch ongegrond verklaren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Info Sint Pancras aan raad, bewoners en belanghebbenden
Voorstel:
- akkoord gaan met bijgaand conceptmemo aan de raad;
- akkoord gaan met bijgaande conceptbrief aan bewoners en
belanghebbenden.
Besluit:
Aangehouden tot 14 december 2010.
Onderwerp:
Afhandeling brief van 3 november 2010 van Vereniging Dorpsraad
Sint-Pancras en Vereniging Omwonenden Vrone
Voorstel:
- kennisnemen van de afhandeling van de brief van 3 november
2010 van de Vereniging Dorpsraad Sint-Pancras en de
Vereniging Omwonenden Vrone;
- de raad hierover via bijgaande conceptmemo informeren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Afhandeling brief van 25 november 2010 van MIS.(K)
Voorstel:
- akkoord gaan met bijgaand conceptantwoord;
- aan de raad een kopie van het antwoord ter kennisname
toezenden.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Subsidieverzoek 2011 Toneelvereniging Metamorfose
Voorstel:
1. Toneelvereniging Metamorfose toevoegen aan de lijst met
waarderingssubsidies in de Beleidsregels W aarderingssubsidies
2011-2015;
2. de waarderingssubsidie voor Toneelvereniging Metamorfose
voor de periode 2011-2015 vaststellen op € 579,-- per jaar;
3. de subsidie 2009 op de gebruikelijke wijze afrekenen.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Subsidieaanvragen 2010 en 2011 Vereniging Het Dorpstoneel Sint
Pancras
Voorstel:
1. vanwege te late indiening het subsidieverzoek 2010 van
Vereniging Het Dorpstoneel Sint Pancras afwijzen;
2. vereniging toevoegen aan de lijst met waarderingssubsidies in
de Beleidsregels W aarderingssubsidies 2011-2015;
3. vereniging voor de periode 2011-2015 een waarderingssubsidie
toekennen van jaarlijks € 558,--.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Archeologisch bureauonderzoek, onderzoeksrapport boringen en
Programma van Eisen voor opgravend onderzoek
Voorstel:
1. vaststellen van het archeologisch bureauonderzoek en
onderzoeksrapport inventariserend veldonderzoek middels
boringen voor 4 percelen aan de Benedenweg te Sint Pancras,
opgesteld door ARC, Rapport 2010-165 van 2 november 2010;
2. vaststellen van het Programma van Eisen voor het uitvoeren
van opgravend onderzoek op Benedenweg 30 en Benedenweg
212 te Sint Pancras, ARC projectnr. 2010/568 van 15 november
2010;
3. initiatiefnemer van uw besluit op de hoogte stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vaststellen definitief ontwerp herinrichting Oranjebuurt NoordScharwoude
Voorstel:
- vaststellen van het definitief ontwerp voor het project
‘herinrichting Oranjebuurt’ te Noord-Scharwoude;
- informeren van de betrokken bewoners van de Oranjebuurt
e
middels een 2 nieuwsbrief.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Inkoop instapcursussen inburgering 2010
Voorstel:
Maximaal 10 instapcursussen inburgering volgens het concept
“Mind-Spring’ inkopen bij Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Opleggen van een last onder dwangsom inzake een carport zonder
vergunning aan Dorpsstraat 84 (achter) te Broek op Langedijk
Voorstel:
Op grond van artikel 125 Gemeentewet (in samenhang met artikel
5:21 van de Algemene wet bestuursrecht) heeft het college van
burgemeester en wethouders de bevoegdheid om op te treden
tegen overtredingen van wettelijke voorschriften.
Nu sprake is van overtredingen en nu zich geen bijzondere
omstandigheden voordoen op grond waarvan van handhaving zou
moeten worden afgezien, wordt u geadviseerd te besluiten:
a. overtreder te gelasten binnen 18 weken na de datum van
verzending van het besluit de illegaal gebouwde carport aan de
Dorpsstraat 84 (achter) te Broek op Langedijk, te verwijderen
en verwijderd te houden;
b. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder a)
vermelde last, na ommekomst van de gestelde begunstigingstermijn een dwangsom van € 2.000,-- ineens te verbeuren;
c. in te stemmen met bijgaande conceptbrief aan overtreder.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Pilotgemeente voor project polarisatie & radicalisering
Voorstel:
Kennisnemen van deelname van de gemeente Langedijk als
pilotgemeente in het regionale project polarisatie & radicalisering.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vergaderstukken Algemeen Bestuur en Regionaal College van
3 december 2010
Voorstel:
Kennisnemen van het ambtelijk advies aan de portefeuillehouder
Openbare Orde en Veiligheid inzake de stukken van het Algemeen
Bestuur/Regionaal College van 3 december 2010.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Regeling RGA-gesprekken
Voorstel:
- de regeling RGA-gesprekken en bijbehorende gespreksformulier definitief vaststellen;
- de regeling de dag na openbaarmaking in laten gaan;
- leidinggevenden en medewerkers informeren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Fietsregeling
Voorstel:
- de (nieuwe) Fietsregeling en bijbehorende aanvraagformulier
definitief vaststellen;
- de regeling in laten gaan per 1 januari 2011;
- leidinggevenden en medewerkers inlichten.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Verzoek
om
verlenging
standplaatsvergunning
viskraam
Middelmoot 8 te Broek op Langedijk, op de parkeerplaats van de
Karwei
Voorstel:
1. de aanvraag om vergunning voor de viskraam aan de
Middelmoot 8 te Broek op Langedijk bij de Karwei weigeren
wegens strijd met het bestemmingsplan, wegens strijd met het
standplaatsenbeleid en omdat het overigens ook niet wenselijk
is om op een bedrijventerrein permanente detailhandel toe te
staan;
2. de aanvraag om vergunning voor een standplaats voor de
verkoop van groente en fruit aan De Mossel 21 te NoordScharwoude weigeren wegens strijd met het bestemmingsplan,
wegens strijd met het standplaatsenbeleid en omdat het
overigens ook niet wenselijk is om op een bedrijventerrein
permanente detailhandel toe te staan;
3. de aanvraag om vergunning voor een standplaats voor de
verkoop van bloemen en planten aan de Bovenweg 91 (kerk De
Regenboog) te Sint Pancras weigeren wegens strijd met het
bestemmingsplan, wegens strijd met het standplaatsenbeleid en
omdat het overigens ook niet wenselijk is op deze locatie
detailhandel toe te staan;
4. in afwijking van artikel 5:18 lid 2 APV toch standplaatsvergunning verlenen voor twee tijdelijke standplaatsen voor de
verkoop van kerstbomen aan de Middelmoot 8 te Broek op
Langedijk (parkeerplaats Karwei) en aan de Bovenweg 94 te
Sint Pancras;
5. bij de geweigerde aanvragen aangeven voor welke locaties het
op grond van het standplaatsenbeleid wel mogelijk is om een
standplaatsvergunning te kunnen aanvragen;
6. in 2011 tot een herziening van het standplaatsenbeleid komen
en de afstemming van de APV op de bestemmingsplannen
nader te onderzoeken.
Besluit:
Conform

