Besluitenlijst van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.

24 april 2012

Aanwezig: Mevr. H.R. Oosterop-van Leussen, burgemeester, Dhr. P.J. Zwitselaar, wethouder, Dhr. J. Klukhuhn, wethouder, Dhr.
P.F. Dijkman, wethouder,
Dhr. J. Brouwer, secretaris
Afwezig :
Nr. Onderwerp
1

Besluitenlijst van de vergadering van het college
van b&w d.d.17 april 2012

Besluit
Vastgesteld

2 Concept-raadsagenda 10 mei 2012.

De agenda wordt met enige opmerkingen voor kennisgeving aangenomen.

3 Motie gemeenteraad van Drimmelen "uitstel
herverdeling gemeentefonds".

Te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor de
gemeenteraadsvergadering van 10 mei 2012 en de raad voor te stellen de
inhoud voor kennisgeving aan te nemen.

4 Motie gemeenteraad van Langedijk m.b.t "de
uitvoering van wettelijke taken i.h.k.van
re-integratie, begeleiding en activeren van
mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt".

Te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor de
gemeenteraadsvergadering van 10 mei 2012 en de raad voor te stellen de
inhoud voor kennisgeving aan te nemen.

5 Diverse stukken ter kennisname afdeling RW.

De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen:
1. brief Provincie NH inz. vaststelling subsidie project Passie 2011;
2. brief Provincie NH inz. provinciale transitieagenda jeugdzorg.

6 Algemene vergadering van aandeelhouders
Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Het collge besluit:
1. in te stemmen met de wijze waarop het Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord N.V. de Dienst van Algemeen Economisch Belang
(DAEB) 2011 heeft verricht;
2. in te stemmen met de vaststelling van de jaarrekening 2011;
3. decharge te verlenen aan de leden van de Directie en de leden van de
Raad van Commissarissen;
4. in te stemmen met de vaststelling van het jaarplan 2012;
5. de door de provincie voor te stellen kandidaat voor
president-commissaris te benoemen.
6. kennis te nemen van:
a. stand van zaken transitiejaar 2012;
b. ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vanaf 2013;
7. in te stemmen met niet van toepassing verklaren van de
Meerjarenstrategie en deze niet meer te behandelen in de AvA;
8. in de kadernota zal een structureel bedrag van € 7.000,-- worden
opgenomen.

7 Aanvraag omgevingsvergunning aanleg steiger
Groeneweg te Graft.

Het college besluit:
1. af te wijken van het bestemmingsplan "Graft" o.b.v. art. 2.12, eerste lid,
onder a, onder 2 van de Wabo voor plaatsing van een openbaar
toegankelijke aanlegsteiger op gronden met de bestemming
"Groenvoorziening";
2. bovengenoemde is van toepassing op het perceel Graft-De Rijp, sectie E,
nr. 650 (op en nabij de brug bij de Groeneweg te Graft), indien een
planschadeovereenkomst wordt ondertekend.

8 Beslissing op bezwaar inzake het ingediende
bezwaarschrift tegen het besluit van het college
waarbij een omgevingsvergunning is verleend
voor het plaatsen van een aanbouw op het
perceel Nieuwland 14, Wabo 2011-0078

Het college besluit conform het advies van de commissie bezwaarschriften
het bezwaarschrift van 20 dec. 2011 ontvankelijk, deels ongegrond en deels
gegrond te verklaren. In de heroverweging de motivering aanpassen.

9 Agenda hoorzitting commissie bezwaarschriften
26 april 2012.

Voor kennisgeving aangenomen.

10 Subsidie Twinning Graft-De Rijp

Het college besluit na een heftige discussie de subsidie aan de Twinning te
handhaven op € 750,--

11 GGD Hollands Noorden, wijziging
Gemeenschappelijke regeling

Het college stemt in met de voorgestelde wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden per 1 juli 2012 en
zal de raad vragen in te stemmen met de wijzigingen.

12 Stand van zaken bibliotheekvoorziening Graft-De
Rijp

Het college neemt kennis van de stand van zaken en wacht de visie op de
toekomstige bibliotheekvoorziening in de brede school van de stichting
Kennemerwaard af.

13 Agenda regiegroep 25 april 2012

Het college neemt kennis van de agenda en achterliggende stukken. De
burgemeester brengt de besluiten van de raad van 29 maart 2012 n.a.v. de
motie van het Verschil in de regiegroep.

14 Uitnodigingen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

15 Rondvraag

Het college besluit de burgemeester en wethouder Dijkman af te vaardigen
als deelnemers in de stuurgroep fusie.
Het college besluit de termijn van ter inzage legging van het

stedebouwkundigplan De Pauw op advies van de commissie ROM te
verlengen tot 15 september 2012.
Het college besluit t.b.v. de voorbereiding van de juridische procedures
inzake bouwplan Stoop zich te laten bijstaan door een extern deskundige.
Het college besluit aan te sluiten bij het initiatief van de gemeente Alkmaar
m.b.t. zonnepanelen en de bijdrage in de schouwkosten, zijnde € 120,-- per
geval, te dekken uit de restitutiegelden van de MRA
Het college besluit alle zaken m.b.t. het programma Vitaal Graft-De Rijp te
agenderen in de commissie ROM.
Het besluit over deelname in het regionale duurzaamheidsinitiatief Demra
aan te houden.
Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp,
d.d. 1 mei 2012
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,

