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Nummer
42

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 17 volgnummers
vastgesteld met 5 volgnummers op 16 oktober 2012

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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Onderwerp:
Besluitenlijst van 2 oktober 2012
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 19 september 2012
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vragen op grond van artikel 40 Reglement van Orde voor de raad
Voorstel:
1. de gevraagde van de fractie van GroenLinks beantwoorden,
zoals in de conceptantwoordbrief is weergegeven;
2. de overige leden van de raad van de vragen en antwoorden in
kennis stellen.
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele toevoeging.
Onderwerp:
Perceel naast Kabelrijs 60 te Sint Pancras
Voorstel:
1. instemmen om in afwijking van het beleid “ Inbreidingslocaties
Sint Pancras” de bouw van een vrijstaande woning toe te staan,
naast het perceel Kabelrijs 60 te Sint Pancras en het
bestemmingsplan hierop aan te passen;
2. de bewoner van Kabelrijs 60 hiervan schriftelijk in kennis
stellen;
3. voor kennisname aanbieden aan de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Ter inzage legging ontwerp Partiële herziening uitwerkingsplan
Westerdel
Voorstel:
1. het voorontwerp Partiële herziening uitwerkingsplan Westerdel
vaststellen;
2. instemmen om het ontwerp Partiële herziening uitwerkingsplan
voor een periode van zes weken ter inzage te leggen conform
het bepaalde in artikel 3.8 Wro;
3. instemmen dat op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatie plan hoeft te worden vastgesteld;
4. voor kennisname voorleggen aan de raad.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Beantwoording vragen GroenLinks inzake MAVO-veld
Voorstel:
De vragen (art. 40 RvA) van de fractie van GroenLinks inzake
afspraken rondom de opgave van het MAVO -veld d.m.v.
achterliggende brief beantwoorden.
Besluit:
Conform, met inachtneming van tekstuele aanpassingen.
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Onderwerp:
Beantwoording raadsvragen GroenLinks
Voorstel:
Akkoord gaan met de beantwoording van de raadsvragen van
GroenLinks over gebruik van RoundUp in de openbare ruimte ter
bestrijding van onkruid op de verharding.
Besluit:
Conform, met inachtneming van een tekstuele aanpassing.
Onderwerp:
Uitgangspunten gladheidsbestrijding
Voorstel:
Instemmen met de uitgangspunten beleid gladheidsbestrijding.
Besluit:
Aangehouden
Onderwerp:
Geredigeerd raadsbesluit wijzigingen i.v.m. de W et afschaffing
huishoudinkomenstoets
Voorstel:
1. instemmen met het geredigeerd raadsvoorstel “raadsbesluit
wijzigingen i.v.m. de W et afschaffing huishoudinkomenstoets;
2. met dit raadsvoorstel de raad voorstellen het raadsbesluit
wijzigingen i.v.m. de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets
vast te stellen;
3. de Cliëntenraad Langedijk over het bovenstaande te
informeren.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Brug Beverkoog
Voorstel:
Geen verdere actie voeren/bezwaar aantekenen tegen de
voorgenomen aanleg van een brug nabij de Beverkoog/N242 .
Besluit:
Aangehouden
Onderwerp:
Maatregelen autobrug Oxhoofdpad
Voorstel:
Kennisnemen van:
1. de slechte onderhoudstoestand van de in 20 02 versterkte
autobrug bij het Oxhoofdpad te Broek op Langedijk;
2. de door Openbare Werken ingestelde gewichtsbeperking op de
brug van maximaal 1,5 ton;
3. het opgestarte overleg tussen gemeente, constructeur Sophia
Engineering en aannemer K. Dekker BV om in bouwv erband de
brug geschikt te maken voor zwaarder verkeer, uitgaand van
een levensduur van circa 3 jaar;
4. de benodigde kosten dekken op de exploitatie van Kunstwerken
of W aterwerken.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Inbouwen woning Dorpsstraat 84A te Broek op Langedijk:
planschadeovereenkomst, ruimtelijke onderbouwing en ontwerp
omgevingsvergunning
Voorstel:
1. instemmen met de ruimtelijke onderbouwing (GRO);
2. instemmen met het met de aanvrager aangaan van een
planschadeovereenkomst;
3. na instemming de uitgebreide voorbereidingsprocedur e als
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
voeren;
4. instemmen om op grond van artikel 6.12 Wro , 2e lid, juncto
artikel 3.10 Wro geen exploitatieplan vast te stellen voor
genoemd project;
5. de raad informeren over bovenstaande.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Fairtrade gemeente
Voorstel:
De raad voorstellen te bekrachtigen dat Langedijk fairtrade
gemeente is en hiernaar handelt. Naast Fairtrade -koffie nu ook
100% Fairtrade-thee en/of 100% Fairtrade-cacao te gaan
gebruiken.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Regeling indieningstermijn cafetariamodel
Voorstel:
1. vaststellen van de regeling indieningstermijn cafetariaregeling;
2. de regeling in werking laten treden op de dag na publicatie op
het intranet.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
GBA gegevens voor burgerpeiling waarstaatjegemeente 2012
Voorstel:
Instemmen met levering GBA gegevens voor burgerpeiling
Waarstaatjegemeente.nl door TNS NIPO.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vragen ChristenUnie over Regiegroep Regio Alkmaar
Voorstel:
Instemmen met voorgestelde beantwoording van de vragen.
Besluit:
Conform
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Onderwerp:
Project Veilingterrein, vaarduiker
Voorstel:
1. kennisnemen van het onderzoek naar een doorvaarbaarheids variant onder de Juliana van Stolbergstraat te Noord Scharwoude;
2. de raad hiervan in kennis stellen middels bijgaand memo;
3. Waterrijk Langedijk in kennis stellen tijdens een gesprek.
Besluit:
Conform. (Met inachtneming van vertrouwelijkheid onderliggende
stukken.)

