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NR
1

DATUM
010311

AFZENDER
Secr

2

160211

BMObs

3

210211

BMObjz

4

230211

BMObjz

5

210211

BMObjz

6

090211

BPvrom

7

010311

BPvrom

INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 1 maart 2011
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 16 februari 2011
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Moties raadsperiode 2010-2014, stand van zaken per 21 februari
2011
Voorstel:
Stand van zaken voor wat betreft de uitvoering van de moties tot
1 januari 2011 ter kennis brengen van het presidium/raad.
Besluit:
Aangehouden tot 15 maart 2011.
Onderwerp:
Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten
Voorstel:
1. SVAG berichten dat uw college de raad geen voorstel zal doen
tot deelname;
2. de raad via de ingekomen stukken van uw standpunt in kennis
stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Rapportage aanbestedingen tweede halfjaar 2010
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verzoek verruiming bebouwingsmogelijkheden voor grote kavels
(> 500 m2) in de lintbebouwing van de gemeente
Voorstel:
1. geen medewerking verlenen aan het verruimen van de
bebouwingsmogelijkheden voor aan-, uit- en bijgebouwen in het
lint van de gemeente;
2. instemmen om geen aanpassing van de 'Notitie ontheffingenbeleid' door te voeren.
Besluit:
Aangehouden
Onderwerp:
Detailhandelsvisie Regio Alkmaar
Voorstel:
Aangepaste Detailhandelsvisie Regio Alkmaar accorderen en tr
infor voorleggen aan de raad.
Besluit:
Aangehouden
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DATUM
140211

AFZENDER
BPwz

9

210211

BPwz

INHOUD
Onderwerp:
Rapportage discriminatieklachten Antidiscriminatievoorziening 2010
Voorstel:
- rapportage over het aantal discriminatieklachten in 2010 voor
de gemeente Langedijk vaststellen;
- dit besluit voor 1 april 2011 toesturen aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- dit besluit inclusief rapportage ter kennisneming aan de raad
toesturen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Intrekken + herzien subsidiebeschikking 2010 Langedijker
Petanque Club ‘Les Mille Iles’
Voorstel:
- intrekken beschikking afgewezen subsidieverlening 2010 van de
Langedijker Petanque Club Les Mille Iles verzonden op
12 maart 2010;
- nieuw beschikken subsidieverlening 2010 van de Langedijker
Petanque Club Les Mille Iles van 9 maart 2011 ter hoogte van
€ 1.397,63;
- beschikken subsidieverlening 2011 van de Langedijker
Petanque Club Les Mille Iles van 10 maart 2011 ter hoogte van
€ 1.397,63;
- de subsidies (2x) ten laste laten komen van kostenplaats
activiteitencentra voor ouderen en kostensoort subsidies &
donaties (6202703/442500);
- de subsidie van de Langedijker Petanque Club Les Mille Iles
toevoegen in bijlage 4 van de beleidsregels waarderingssubsidies 2011-2015 (beleidsregel ‘ouderen’, subsidiebedrag
€ 1.397,63).
Besluit:
Aangehouden in afwachting van nadere argumentatie.
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DATUM
280211

AFZENDER
BPwz

11

280211

BPwz

INHOUD
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 natuur- en
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:
Aangehouden. Toevoegen historie.
Onderwerp:
Beantwoording
raadsvragen
PvdA
inzake
afzegging
informatieavond onderzoeken sporthal Geestmerambacht en
zwembaden
Voorstel:
1. kennisnemen van bijgaande brief aan de raadsleden, met
daarin de beantwoording op de raadsvragen van de PvdA
inzake de afzegging informatieavond onderzoeken sporthal
Geestmerambacht en zwembaden;
2. akkoord gaan met de inhoudelijke wijze van beantwoording.
Besluit:
Conform, met inachtneming van gemaakte opmerkingen en
tekstuele wijzigingen.
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DATUM
220211

AFZENDER
VVHjz

INHOUD
Onderwerp:
Opleggen van lasten onder dwangsom aan de eigenaar van
Vreekesweid 34 te Broek op Langedijk
Voorstel:
a. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum van
verzending van dit besluit het pand Vreekesweid 34 te
herstellen, conform de laatst vergunde situatie, zijnde de
bouwvergunning d.d. 2 juli 1996 met registratienummer 25.295
en te laten voldoen aan artikel 2.106 lid 5 van het Bouwbesluit
door de gaten die bij verwijdering van de leidingen in de vloer
ontstaan dicht te zetten met beton;
b. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum van
verzending van dit besluit het (laten) bewonen van de beide
appartementen op de verdieping (niet zijnde de officiële
bedrijfswoning) van het perceel Vreekesweid 34 te staken en
gestaakt te houden;
c. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum verzending
van dit besluit het pand aan de Vreekesweid 34 te laten voldoen
aan artikel 2.9 van het Bouwbesluit door de beschadigingen aan
de kolommen te herstellen door het aanbrengen van brandwerende bekleding;
d. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum verzending
van dit besluit het pand Vreekesweid 34 te laten voldoen aan
artikel 2.107 van het Bouwbesluit door het aanbrengen van een
dranger en het terugbrengen van het deurbeslag op de
voordeur toegangsdeur van de winkel, en de blokkade op te
heffen bij ingang magazijn, waardoor deze weer als vluchtweg
gebruikt kan worden;
e. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum verzending
van dit besluit het pand Vreekesweid 34 te laten voldoen aan
artikel 2.53 lid 2 van het Bouwbesluit door de vluchtwegaanduiding te laten functioneren;
f. overtreder gelasten binnen 18 weken na de datum verzending
van dit besluit het pand Vreekesweid 34 te laten voldoen aan
artikel 2.154 lid 1 van het Bouwbesluit door het aanbrengen van
een draaiknopcilinder op de toegangsdeur;
g. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder a.
genoemde
last,
na
ommekomst
van
de
gestelde
begunstigingstermijn een dwangsom van € 15.000,-- ineens
verbeuren;
h. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder b.
genoemde last, na ommekomst van de gestelde begunstigingstermijn een dwangsom van € 25.000,-- ineens te verbeuren;
i. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder c.
vermelde last, na ommekomst van de gestelde begunstigingstermijn een dwangsom van € 5.000,-- ineens verbeuren;
j. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder d. en e.
vermelde
lasten,
na
ommekomst
van
de
gestelde
begunstigingstermijn voor iedere last een dwangsom van
€ 1.000,-- ineens verbeuren;
k. bij niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de onder f.
vermelde last, na ommekomst van de gestelde begunstigingstermijn een dwangsom van € 500,-- ineens te verbeuren.
Besluit:
Conform
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BMOpo
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220211

BPpr

INHOUD
Onderwerp:
Conceptbeleidsplan 2011-2014 van het College van Arbeidszaken
(CvA)
Voorstel:
Instemmen met het conceptbeleidsplan 2011-2014 van het CvA.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Scenariokeuze Sint Pancras
Voorstel:
De raad voorstellen:
1. te kiezen voor het scenario Vrone;
2. als nieuwe locatie voor SV Vrone te kiezen uit de locaties Oost,
Noord of W est;
3. dit besluit middels een informatieavond aan de bewoners en
belanghebbenden mee te delen en toe te lichten;
4. opdracht te geven het gekozen scenario naar verdere
detaillering uit te werken en de raad te verzoeken hiervoor via
de kadernota een budget van € 50.000,-- ter beschikking te
stellen;
5. bij de nadere detaillering een voorstel tot fasering van de inzet
van de benodigde financiële middelen in te dienen;
6. de locatiekeuze voor de Historische Vereniging Sint Pancras
onderdeel te laten zijn van de uitwerking van het gekozen
scenario;
7. als locatie voor een brede school niet te kiezen voor De
Sperwer vanwege de daaruit voortvloeiende verkeersbewegingen en de onmogelijkheid om ter plekke veilige
kinderroutes en parkeeroplossingen te realiseren;
8. kennis te nemen van de studie naar de mogelijkheden tot
vervangende nieuwbouw op de huidige locatie van De
Molenhoeve;
9. kennis te nemen van het verenigingsbesluit van SV Vrone tot
medewerking aan uitplaatsing en de daarbij uitgesproken
voorkeur voor de vervangende locatie Oostzijde;
10. akkoord te gaan met vergoeding van WOZ-waarde van
€ 216.000,-- voor de huidige opstallen ter opheffing van het
recht van opstal van SV Vrone.
Besluit:
Aangehouden

