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Afwezig :
Nr. Onderwerp
1

Besluitenlijst van de vergadering van het college
van b&w d.d.29 mei 2012

Besluit
Vastgesteld

2 Rapportage verbeteracties optimalisatieplan
Financiën.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de 14e voortgangsrapportage n.a.v. de benoemde
verbeteracties (afkomstig uit managementletter Deloitte 2009, 2010 en
2011, accountantsverklaring Deloitte 2010, 2011 en de
complianceverkenning van de belastingdienst);
2. in te stemmen met het selectief uitvoeren van een interne controle;
3. geen toezending aan de commissie te doen gezien het ontbreken van
significante wijzigingen.

3 Diverse stukken ter kennisname afdeling AZM en
Ruimte en Welzijn.

Het college neemt de volgende stukken ter kennisgeving aan:
1. Dierenbescherming, afd. NHN: jaarverslag 2011;
2. brief Regionaal Economisch Overleg NHN inzake transitieproces
Ontwikkelingsbedrijf NHN;
3. verslag PORA Wonen d.d. 10 mei 2012

4 Verzoek om BWS subsidie (Woonwaard) te
besteden voor plan Roelofsen in Graft.

Het college besluit ermee in te stemmen het resterende bedrag aan BWS
subsidie ter waarde van € 60.000,- te besteden voor de realisatie van
huurwoningen in het plan Roelofsen, onder voorwaarde dat de woningen
ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

5 Bestemmingsplan gezondheidscentrum De Rijp.

Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling aan te
bieden aan de gemeenteraad.

6 Last onder dwansom inzake het illegaal
geplaatste kippenhok op het perceel Graft-De
Rijp, sectie F, nr. 562 te Noordeinde.

Het advies wordt aangehouden.

7 Doorrekeningen voorjaarsnota 2013

Het college besluit met enige wijzigingen de eerste bestuursrapportage
2012 ter kennisname voor te leggen aan de commissie en de kadernota
2013-2016 voor advies voor te leggen aan de commissie AZW.

8 Zienswijzennota bestemmingsplan Kleine Kernen.

Voor kennisgeving aangenomen.

9 Beslissing op bezwaarschrift tegen
invorderingsbesluit last onder dwangsom wegens
illegale permanente bewoning recreatieverblijf.

Het college besluit:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren, nu het bestreden
besluit niet in stand kan blijven;
2. het bestreden besluit te herroepen, waardoor bezwaarmaker wordt
ontdaan van de verplichting tot het betalen van de verbeurde dwansommen,
zoals gevorderd in de beschikking van 11 nov. 2011;
3. tevens de tweede invorderingsbeschikking in te trekken, daar deze op
dezelfde waarnemingen is genomen;
4. e.e.a. mee te delen aan bezwaarde in een beslissing op zijn
bezwaarschrift.

10 Verzoek afgifte persoonsgebonden
gedoogbeschikking.

Het college besluit:
1. de aanvraag voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor
permanente bewoning van een recreatieverblijf op Villapark De Rijp af te
wijzen en:
2. het besluit tot afwijzing naar de aanvrager en zijn gemachtigde te
verzenden.

11 Verzoek overzetten PGB naar nieuw huis op
Villapark De Rijp

Het college besluit het verzoek af te wijzen.

12 Beslissing op bezwaarschrift tegen gedeeltelijk
afwijzing handhavingsverzoek.

Het college besluit het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te
verklaren en dit mee te delen in een beslissing op bezwaar aan
bezwaarmaker.

13 Toekomstig gebruik gemeentehuis Sloep 7 te De
Rijp

Het college besluit aanvrager mee te delen dat een standpunt over
toekomstig gebruik van gemeentelijke eigendommen in het licht van de
fusie nu niet aan de orde is.

14 Kernschouw Noordeinde

Voor kennisgeving aangenomen.

15 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het college besluit:
1.in te stemmen met het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening juli 2012
- juli 2016 en dit plan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
2. de Beleidsregels schuldhulpverlening vast te stellen en in werking laten
treden op 1 juli 2012;
3. mandaat af te geven aan het sectorhoofd van de gemeente Alkmaar
conform bijgevoegd mandaat;
4. beleid en mandaat bekendmaken.

16 Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Het college besluit de integrale veiligheidsmonitor opinierend te bespreken

in de commissie AZW.
17 Uitnodigingen

16 juni: Kaeskoppenstad Alkmaar: de gemeentesecretaris
16 juni: Cartouche: burgemeester

18 Rondvraag

Het college besluit het comité "behoud raadhuis Graft" uit te nodigen
voorstellen te doen voor het 400 jarig bestaan van het raadhuis.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp,
d.d. 12 juni 2012
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,

