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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 vastgesteld met 14 volgnummers
vastgesteld met 7 volgnummers op 15 november 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 1 november 2011
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 19 oktober 2011
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Uitwerking plan van aanpak externen
Voorstel:
1. vaststellen:
bandbreedtenormen;
omvang kostenreductie;
gedragscode;
2. notitie verder voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Straatnaamgeving nieuwe woonwijk Westerdel
Voorstel:
1. aan de straten van de nieuwe woonwijk Westerdel de in de
bijlage (kaart) aangeduide namen geven;
2. de raad hiervan in kennis stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Wijziging Klachtenverordening 2010 naar aanleiding van rapport
van de Nationale Ombudsman
Voorstel:
1. kennisnemen van het rapport van 12 november 2010 van de
Nationale Ombudsman inzake de klacht en de wijze waarop
deze is afgehandeld van Stichting Burgerbelang Langedijk e.o.
te Sint Pancras;
2. de
Klachtenverordening
Gemeente
Langedijk
2010
overeenkomstig aanpassen;
3. instemmen met het raadsvoorstel conform bijgevoegd concept.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Regeling sancties bij re-integratie
Voorstel:
1. de regeling Sancties bij re-integratie en de bijbehorende
bijlagen voorlopig vaststellen;
2. de Ondernemingsraad om instemming vragen;
3. akkoord gaan met de voorgestelde mandaatwijziging en
toevoeging aan de Mandaatregeling Langedijk 2010;
4. de regeling in laten gaan op de dag na publicatiedatum;
5. de leidinggevenden en medewerkers inlichten.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Voorstel betreffende locatieonderzoek multifunctionele speelvoorziening Broek op Langedijk
Voorstel:
Gevraagde beslissing(en) voor de uitvoering op korte termijn:
a. naar aanleiding van het onderzoek akkoord gaan met locatie 2,
(Mayersloot te Broek op Langedijk) als locatie en deze verder
ambtelijk uit te werken en hiermee uw voornemen van
16 november 2010 te herzien en dus af te zien van locatie 1,
(Zuidersloot W C Broekerveiling);
b. kennisnemen van het feit dat in het ambtelijk uit te werken plan
ook toepassing zal worden gegeven aan interactief werken;
c. akkoord gaan met het herinrichten van de locatie 2 van
trapveld tot multifunctioneel speelvoorziening;
d. akkoord gaan met de benodigde uitgave ad. € 120.000,-- voor
het kunnen aanleggen van de voorziening;
e. de raad door middel van bijgaande memo in kennis stellen van
uw besluit;
Gevraagde beslissing(en) voor de uitvoering op lange termijn:
f. de speelplek voor de doelgroep jeugd 12+ aan het Zuidersloot,
die buiten het plan gebied W C Broekveiling valt opnemen in het
beleidsplan speel- en jongerenvoorziening 2012-2016;
g. naar aanleiding van het onderzoek locatie 3, (Bosgroet)
opnemen in het te maken beleidsplan speel- en jongerenvoorziening 2012-2016.
Besluit:
Conform, met dien verstande dat in het (ontwerp)bestemmingsplan
Winkelcentrum Broekerveiling e.o. eveneens ‘ruimte’ wordt
geboden voor de aanleg van speelvoorzieningen.
Onderwerp:
Memo aan de raad over rotonde en reconstructie De Punt
Voorstel:
De raad nader informeren over de achtergronden van de rotonde
De Punt-Westelijke Randweg en de reconstructie van De Punt
middels bijgevoegd memo.
Besluit:
Aangehouden tot 15 november 2011.
Onderwerp:
Akkoord voor aanwijzen hondenspeelvelden in Langedijk
Voorstel:
Akkoord gaan met het aanwijzen van hondenspeelvelden in
Langedijk.
Besluit:
Niet akkoord. Eerst honden(uitlaat)beleid opstellen.
Onderwerp:
LTO vergadering van 6 oktober 2011
Voorstel:
Verslag vaststellen en toesturen aan de LTO.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Waterplan Harenkarspel/Langedijk 2011-2015
Voorstel:
1. het Waterplan Harenkarspel/Langedijk vaststellen;
2. bekrachtiging van de samenwerking en het uitvoeringsprogramma door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst;
3. het opnemen van de begrote kosten voor de uitvoering van
maatregelen in de meerjarenbegroting;
4. het waterplan vrijgeven voor presentatie in de raad en ter
inzage leggen in het kader van de inspraakprocedure.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Memo proces en startdatum proef met sluitingstijden horeca
Voorstel:
Kennisnemen van de startdatum van 1 maart 2012 voor de proef
met de sluitingstijden.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Zebrapad Voorburggracht Noord-Scharwoude
Voorstel:
1. voor de locatie van het zebrapad uitgaan van variant 2 en het
zebrapad tegenover de ingang van de kerk te situeren;
2. voor de meerkosten een gift aanvaarden van een derde partij.
Besluit:
Ad 1: conform;
Ad 2: meerkosten ten laste brengen van WP-M52 MAP.
Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie betreffende memo
Babbelaar van 17 oktober 2011
Voorstel:
Vaststellen van de antwoorden op de vragen van de ChristenUnie
van 21 oktober 2011 over memo De Babbelaar conform
voorliggende conceptreactie en die mondeling meedelen tijdens de
raadsvergadering op 8 november 2011 en daarna ook in
schriftelijke vorm versturen aan alle (burger)raadsleden.
Besluit:
Conform, met inachtneming van tekstuele aanpassingen.

