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M.b.t. masterplan project WC Broekerveiling:

Forum 2
14okt08
3. Raad
24mei11

3. De raad wordt actief geïnformeerd over WC
Broekerveiling, ook als er geen ontwikkelingen
zijn.
M.b.t. Westerdel:
2. Het college informeert de raad, als het aantal te
bouwen woningen met meer dan 1% (van 690)
toeneemt.
M.b.t. Kadernotitie (en raadsvoorstel wensen
en bedenkingen) intentieovereenkomst herontwikkeling Veilingterrein NoordScharwoude:
2. De gemeenteraad wordt één keer per kwartaal
geïnformeerd over de ontwikkelingen en zienswijzen/ bezwaren die binnenkomen.
M.b.t. Principeverzoek historisch themapark
Justerland:
1. De raad wordt op de hoogte gehouden van de
totale ontwikkelingen van het recreatieschapgebied;
M.b.t. de Programmabegroting 2013:
2. Evaluatie VVL wordt «naar voren gehaald».
3. Er komt een voorstel over zonnepanelen.
Kan punt 3 van de lijst worden verwijderd? De
wethouder zegt toe dit te zullen nagaan.

Portefeuillehouder
Beers
XXXXXXXXX

Streefdatum

Stand van zaken

PM

3. Halfjaarlijks zal de raad per memo worden
geïnformeerd over de ontwikkelingen in project Broekerplein.

Forum 3
22sept09

Beers

P.M.

Forum3
19okt10

Beers

1 half jaar
2015

Forum 3
4okt11

Cornelisse

Indien aan
de orde

Raad
6nov12

Nieuwenhuizen

2. 1 kwartaal 2015

e

e

Fintelman
Forum 1okt13
e

3. 2 kwartaal 2015

1310
01
30

Het forum bepleit meer ingevulde streeftermijnen.
De wethouder neemt dit mee naar het college

Forum 1okt13

Halfjaarlijks en indien er majeure wijzigingen
plaatsvinden zal de raad per memo worden
geïnformeerd over de ontwikkelingen in project Veilingterrein Noord Scharwoude.

2. Eerste concept is besproken in verkeersberaad. Afspraak deelnemers van dit verkeersberaad sturen hun opmerkingen afzonderlijk naar behandelend ambtenaar. Na
verwerking hiervan volgt het bestuurlijke
traject.
3. Er ligt hier een relatie met het accommodatiebeleid. Zodra dit beleid is vastgesteld
e
komt het college met een voorstel (1 kwartaal 2015).

College

Actiepuntenlijst 07 april
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Bestemmingsplan «Veilingterrein, NoordScharwoude»:
Het bestemmingsplan oostelijk deel veilingterrein
kan begin 2014 tegemoet worden gezien.
B&W-besluit en Memo van het college d.d. 4 februari inzake Informatie over gemeenschappelijke
regelingen): HvL wil graag dat dit memo in presidium wordt geagendeerd om verder te bespreken.

Forum 5nov13

Portefeuillehouder
Beers

Forum 08apr14

Cornelisse

Pilot IKC’s: over de uitwerking krijgt de raad nadere informatie, vooral voor wat betreft de scholen
die niet aan de pilot meedoen.

Forum 20mei14

Fintelman

Oprichting en deelname aan Stimuleringsfonds
Duurzame Energie Regio Alkmaar (SDERA) U.A.:
rapport rekenkamers naar de raad; aanloopkosten; wat als de HVC wegvalt uit het Stimuleringsfonds?
Aanpassingen in raadsvoorstel.
Jaarstukken 2013:
42: Er wordt een notitie opgesteld over de conse-

Forum 20mei14

Fintelman

Forum 20mei14

Nieuwenhuizen
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1 kwartaal
2015

Stand van zaken
Aanbieding van het voorontwerp gee
pland1 kwartaal 2015

De bedoelde memo stond in het Forum van 8
april 2014 op de lijst van ingekomen stukken.
Naar aanleiding daarvan is de vraag gesteld
om behandeling in het presidium. Nadien is
er in het Forum en het presidium niet meer
op teruggekomen. Het is aan de griffie, c.q.
de driehoek om te bepalen of de memo alsnog op de agenda van het presidium wordt
geplaatst.
Over de uitwerking volgt in het najaar een
memo. M.b.t. de scholen die niet meedoen,
deze worden op de volgende manier bij het
pilot traject betrokken: De besturen die betrokken zijn bij de pilot informeren tijdens hun
regulieren overleggen de scholen die niet
meedoen aan de pilot. In het najaar volgt
voor alle scholen een nieuwsbrief over de
voortgang van het pilot traject. Begin januari
worden alle scholen uitgenodigd bij de eindpresentaties van de pilots.

e

2 kwartaal
2015

De raad is in december geïnformeerd over de
IKC pilots.
De besluitvorming over deelname aan
Decra (Duurzame energie coöperatie
regio Alkmaar, dat is de nieuwe naam
voor Sdera) vergt een zorgvuldige voorbereiding. Daarover zijn wij in gesprek
met de HVC. Daarna volgt raadsvoorstel
42:SSC-HAL traject wordt getrokken door
2

Actiepunt
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Brondatum

Portefeuillehouder
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quenties van het inrichten van een shared service
centrum ( aantal Fte’s, kwaliteit dienstverlening,
efficiency)
48: Portefeuillehouder Cornelisse zal in de bestuursvergadering van het recreatieschap inbrengen om in de begroting op te nemen de gevolgen
van beleidspunten, zoals uittreden provincie;
49: Vanaf volgend jaar zal in de diverse jaarrekeningen een uitgebreide staat worden opgenomen
waardoor het verschil tussen de vermogensmutatie en het resultaat duidelijk wordt toegelicht;
Overige toezeggingen:
1.Er komt een stuk naar de raad over de aanbevelingen van de auditcommissie; (niet voor 3
juni);
Nieuwe nota Grondbeleid: De nota Grondbeleid
wordt dit jaar gemaakt.

Stand van zaken
bestuurlijk team waarvan wethouder Nieuwenhuizen voorzitter is. Het maken van de
bedoelde notitie is een van de onderdelen
die opgeleverd moeten worden door het projectteam. Planning is dat eind 2014 dit onderdeel wordt opgeleverd

Raad 3jun14

Nieuwenhuizen

1407
01
39

Kadernota: waterplan: PH CU vraag 61: waterplan: krijgt raad opdracht en budget nader onderzoek bureau? Informatie wordt toegezonden.

Forum 1jul14

Fintelman

April 2015

1407
01
40

Kadernota: Vrone: Raad wordt op de hoogte gehouden ontwikkelingen Vrone.

Forum 1jul14

Nieuwenhuizen

P.M.

Actiepuntenlijst 07 april
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Overige toezeggingen
1: maart 2015
Een eerste inventarisatie van te actualiseren
onderdelen van de nota grondbeleid is opgesteld. Procesvoorstel totstandkoming
nota grondbeleid is aangeleverd bij de
griffie. Een politiek bestuurlijke avond is
voorzien in maart 2015.
Onderzoek nog niet in opdracht gegeven aan
een bureau. Zodra onderzoeksvraag is geformuleerd, zal de raad hiervan op de hoogte
worden gesteld.(incl. raming voor het onderzoek)
Aan de hand van een memo en onderliggende stukken zijn de (burger)raadsleden eind september 2014
geïnformeerd over de stand van zaken
met betrekking tot de Vrone-locatie. Indien dat opportuun is, bijv. als gevolg
van nieuwe ontwikkelingen of stappen,
dan zullen de (burger)raadsleden o p3
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Kadernota: woningcorporaties: N.a.v. M1: PH

Forum 2jul14

Beers

2 kwartaal
2015

Kadernota: transparantie P&C documenten:

Forum 2jul14

Nieuwenhuizen

N.a.v. M2: PH zegt toe deze transparantie – behoudens bij de kwartaalrapportages – te zullen
bevorderen.
Bestemmingsplan Oudkarspel

Forum 26aug14

Beers

2 kwartaal
2015

Het voorontwerp wordt medio 2015 aan de
raad aangeboden.

Ingekomen stuk inz. Suwinet: PH zegt een

Forum 26aug14

Nieuwenhuizen

Jan 2015

Forum 11nov14

Nieuwenhuizen

Maart 2015

De 2 zelftest is inmiddels uitgevoerd. Over
de resultaten zal de raad via een memo in
januari 2015 worden geïnformeerd.
In het overleg met de provincie inzake
het financieel toezicht op 2 december
heeft de toezichthouder mondeling aa ngegeven dat er geen formele toets/kader
is t.a.v. de grondexploitaties en het
weerstandsvermogen. Provincie wordt
gevraagd e.e.a. schriftelijk te bevestigen.

Paragraaf Verbonden partijen (nr. 119)
- bij het herijken van het risicobeleid wordt
gekeken naar de systematiek en daarin worden ook de risico’s t.a.v. de verbonden pa rtijen meegenomen.
Paragraaf Lokale heffingen (nr. 140)
- de raad krijgt schriftelijk inzicht in de pro gnose van 15% bij de investering van de
scholen in 2015.

Forum 11nov14

Nieuwenhuizen

Maart 2015

Forum 11nov14

Nieuwenhuizen

- PH Nieuwenhuizen zegt toe dat bij de belastingverordeningen 2016 een lijst wordt gevoegd met
mutaties in absolute getallen en percentages

Forum 2dec14

Nieuwenhuizen

zegt een studie toe naar het «scheefwonen».

memo over dit onderwerp (vertrouwelijk) aan de
raad hierover, ook over moment tweede zelftest.
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicob eheersing (nr. 110)
- de raad wordt geïnformeerd over de toets
die de Provincie hanteert ten aanzien van de
11grondexploitaties en het weerstandsvermogen.

Actiepuntenlijst 07 april
2015

e

Stand van zaken
nieuw worden geïnformeerd.
Het streven is deze studie/notitie binnen
een half jaar af te ronden.
Wordt bevorderd via ondersteuning raadscommissie bij motie 2 hanteerbaarheid Programmabegroting 2015

e

e

? welke prognose van 15%, wordt hier bedoeld de verwachte legesopbrengst 2015 die
15% hoger is dan die van 2014. Prognose
van de opbrengst is gedetailleerde onderbouwing beschikbaar.
Najaar 2015

4

1412
02
04

1412
02
05
1412
02
07
1412
16
01
1501
06
02
1501
06
07
1501
06
10

1502
03
01
1502
03
02

Actiepunt

Brondatum

Portefeuillehouder

PH Cornelisse begrijpt in antwoord op de vragen
van GL over D04a, dat er verwarring kan ontstaan
door het woordgebruik coalitiedocument en collegeprogramma door elkaar te gebruiken. Hier zal in
het vervolg meer aandacht voor zijn.
PH Cornelisse zegt toe dat er in de stukken aan
de raad in het vervolg meer aandacht zal zijn voor
de Nederlandse taal
plv PH Cornelisse zegt toe dat de drie bezwaarmakers het besluit mondeling wordt toegelicht
PH Cornelisse zegt toe met de afdeling communicatie te bespreken hoe moet worden omgegaan
met het door derden verspreiden van (onjuiste)
berichtgevingen over de gemeente
Overlast schoolplein Duizend Eilandenschool:
de raad inzicht krijgt in het plan van aanpak en in
de gespreksverslagen.
Subsidiebeleid en ASV
In het uitwerkingsplan accommodatiebeleid zal de
situatie m.b.t. Jong Leven worden aangepast.
Subsidiebeleid en ASV
Er zal worden gecommuniceerd dat indien subsidieaanvragers hulp nodig hebben bij de aanvraag
gekeken kan worden of deze hulp geboden kan
worden.
Riool Veilingterrein
n.a.v. 1412 02 02 wordt nagegaan waarom
de eerste aanleg van het riool op het veilin gterrein niet wordt betaald uit de rioolheffing.
Evaluatie vaartoezicht
Plv. PH Nieuwenhuizen zegt toe n.a.v. D02 ‘Evaluatie vaartoezicht 2014’ na te gaan hoe het
amendement m.b.t. de kosten van het vaartoe-

Forum 2dec14

Cornelisse

Forum 2dec14

Cornelisse

Forum 2dec14

Fintelman

Raad 16dec14

Cornelisse

Forum 6jan15

Cornelisse

Forum 6jan 15

Fintelman

Forum 6jan 15

Fintelman

Forum 3feb15

Nieuwenhuizen

Forum 3feb15

Cornelisse

Actiepuntenlijst 07 april
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15feb15

De raad wordt per memo geïnformeerd
over het amendement over de kosten
van het vaartoezicht in relatie tot de evaluatie van het vaartoezicht.
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zicht hierin is verwerkt.
Beeldkwaliteitsplan Voorburggracht 224
Er wordt uitgezocht hoe het kan dat er van de
afsprakenlijst met bewoners over de situatie bibliotheek / bergbezinkbassin d.d. 30 oktober 2008
twee versies in omloop zijn.
Beeldkwaliteitsplan Voorburggracht 224
Er wordt bekeken of het mogelijk is bepaalde delen uit de tot nu toe vertrouwelijke stukken alsnog
openbaar te maken.
Beeldkwaliteitsplan Voorburggracht 224
Vragen van insprekers worden schriftelijk beantwoord.
Beeldkwaliteitsplan Voorburggracht 224
Het bergbezinkbassin wordt duidelijk(er) op de
tekening aangegeven.
Brug bij het Oxhoofdpad
Nagegaan wordt of er conform de vergunning is
gebouwd en of het bouwbesluit daarin is betrokken.

Brondatum

Portefeuillehouder

Streefdatum
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Forum 3feb 15

Beers

Maart 2015

N.a.v. de forumbehandeling op 03.02.15
wordt een raadsmemo voorbereid.

Forum 3feb 15

Beers

Maart 2015

Zie 15020303

Forum 3feb 15

Beers

Maart 2015

Zie 15020303

Forum 3feb 15

Beers

Maart 2015

Zie 15020303

Raad 17feb15

Cornelisse

Voor wat betreft de hellingshoek is de
brug uitgevoerd conform de verleende
omgevingsvergunning. Hiermee wordt
ook voldaan aan het Bouwbesluit. Verder is het Bouwbesluit betrokken bij de
beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning van de brug. De vergunning is verleend, omdat de aanvraag
voldeed aan het Bouwbesluit 2012.
De artikelen waarnaar in de raadsvergadering van 17 februari 2015 werd verwezen, zoals artikel 2.27, 2.43 en 6.49 v an
het Bouwbesluit 2012, bevatten voorschriften voor de hellingshoek van hellingbanen. Deze regels zijn echter niet
van toepassing op afzonderlijke onderdelen van een zelfstandig bouwwerk als
een brug.

Actiepuntenlijst 07 april
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De genoemde artikelen zijn van toepassing als met een hellingbaan de hoogte
tussen een zelfstandig bouwwerk of g ebouw en het aansluitend terrein moet
worden overbrugd. Daarvan is bij een
brug geen sprake.

1502
17
02

Nagegaan wordt of de financiële besluiten
van de gemeenteraad leiden tot persoonlijke
aansprakelijkheid van raadsleden (Vergelijking met gemeente Delft).

Raad 17feb15

Nieuwenhuizen

1503
10
01

Beeldkwaliteitsplan VBG 224 ZuidScharwoude
Er wordt een tekening op schaal toegezo nden aan de raads- en burgerraddsleden
waarop het aantal parkeerplaatsen staat ingetekend.
Initiatiefvoorstel ‘toegankelijkheid openbare ruimte
gemeente Langedijk’
De voorzitter zegt toe dat het college een reactie
bijvoegt over het voorgestelde traject.

Forum 10mrt 15

Beers

Voor forum
7apr 15

Raad 24mrt15

College

Voor
10apr15

De raad ontvangt een aanvullend memo over het
besluit bijdrage voorzieningen Vroonermeerplas
komt
Reserve BGE
schriftelijk antwoord op de vraag of de rekensom
in de memo klopt met de vastgestelde eindejaarsnota
In de studie naar de verkeersbewegingen
Vroonermeer nrd worden de effecten van de extra
bebouwing betrokken bij de actualisering van het
verkeersmodel.

Raad 24mrt15

Nieuwenhuizen

Raad 24mrt15

Nieuwenhuizen

Raad 24mrt15

Nieuwenhuizen

Toegezegd wordt dat dat de raad in mei wordt

Raad 24mrt15

Nieuwenhuizen
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geïnformeerd over grondexploitaties en daarbij
wordt het stec rapport betrokken. Daarna is het
mogelijk eea in het forum te bespreken.
De raad wordt geïnformeerd over de rechterlijke
uitspraak over het geschil tussen Distriport en de
Provincie
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Portefeuillehouder

24mrt15

Beerse
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