B&W openbare notulen

Datum 1 maart 2011
Aanwezig:
D. Bijl, Burgemeester
J. Krieger, Wethouder
B. Daan, Wethouder
M.C.G. Keijzer, Wethouder
R.J. Helm, Wethouder
M.J.H. Smulders, Secretaris
A. Heiner, Adviseur/notulist
S. Hoek, Adviseur

Afwezig:

No. Onderwerp/voorstel
1.

2.

3.

4.

Besluit

Notulen
Vaststellen notulen d.d. 22 februari 2011

Wordt vastgesteld

B-lijst
Vaststellen B-lijst d.d. 1 maart 2011

Aangehouden

Uitnodigingen
a.
Opening van het nieuwe Rabobank kantoor aan de
Kalversteeg 2 op vrijdag 15 april 2011, de
burgemeester wordt gevraagd de officiele opening te
verrichten.
b.
Bouwactiviteiten van de Prinsenstichting ten aanzien
van het project Kwadijkerpark in april
c.
Vooraankondiging van het Landschap Waterland
inzake de feestelijke opening van het groengebied
Purmerland op 20 mei 2011 om 11:00 uur
Ter kennisname/ bespreking
a.
Openbare besluitenlijst van de vergadering van
gedeputeerde staten van Noord-Holland op d.d.15
februari 2011;
b.
Brief naar de raad over uitgangspunten Kadernota;

c.
Memo inzake verband tussen het maatschappelijk
beleidskader, bezuinigingen op subsidies en
accomodatiebeleid;
d.
Voorbespreken agenda Raad d.d. 3 maart 2011;
e.
Bespreken termijnagenda B&W.

Wethouder Daan

Aangehouden

Burgemeester Bijl en wethouder Daan

Wordt besproken

Wordt besproken. Het college
mandateert wethouder Krieger om de
uiteindelijke brief vast te stellen.
Wordt besproken. Wethouder Keijzer
kondigt aan dat hierover binnenkort
een brief aan de raad wordt
gezonden.
Wordt besproken
Wordt besproken
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Besluit

5.

Actualiseren Beleidsregel geluidsbelasting en optredende trillingen door hei-, bouw- en
sloopwerkzaamheden; VTH, 608122
1.
Aangehouden. Het college wenst een
De "Beleidsregel geluidsbelasting en optredende
toelichting over de wijzigingen ten
trillingen door hei-, bouw- en sloopwerkzaamheden
opzichte van het vorige voorstel.
2011" vast te stellen;
2.
de raad van dit besluit in kennis te stellen;
3.
de betreffende beleidsregel af te kondigen.

6.

Terugmeldingen collegeleden/rondvraag
Veiligheidshuis

Wethouder Keijzer meldt dat zij een
bijeenkomst heeft gehad van de
stuurgroep Veiligheidshuis. Bij het
instellen van het veiligheidshuis is
afgesproken dat een en ander na twee
jaar zou worden geevalueerd. Nu blijkt
dat die termijn te kort blijkt te zijn om
goed te kunnen evalueren. De vraag is
of de gemeente nog een extra termijn
(jaar) kan financieren. Dat zal
terugkomen bij de kadernota.

WMO Clientenraad

Wethouder Keijzer zegt te zijn
aangesproken door de WMOclientenraad. De clientenraad heeft
aangegeven het gevoel te hebben
onvoldoende betrokken te worden bij
verschillende relevante onderwerpen.

Discotheek

Wethouder Daan kondigt aan dat hij
een gesprek heeft verzocht met de
initiatiefnemers die een discotheek
wensen te ontwikkelen aan de Vurige
Staart.
Wethouder Krieger is aangesproken
op de belastingaanslagen die door de
gemeente zijn verstuurd. Het besluit
van de gemeenteraad om de korting
op de afvalstoffenheffing door te
berekenen is niet toegelicht.
Wethouder Krieger meldt dat hij een
en ander per separate (algemene)
berichtgeving daar alsnog aan de
inwoners van Purmerend kennis van
zal geven.

Belastingaanslagen
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Churchillaan

Wethouder Krieger meldt ten aanzien
van de voorgenomen
verkeerskundige ingrepen op de
Churchillaan aan de T-splitsingen met
de Churchillaan en de Meteorenweg,
respectievelijk de Henry Dunantstraat.
Op die locaties worden de
verkeersregelinstallaties vervangen
door mini-rotondes. Indien de
gemeente Purmerend dat werk tijdig
uitvoert, wordt het door de Provincie
voor 100% gesubsidieerd. Tenslotte
lijkt een aantal ingrepen op het
Purmerendse wegennet met elkaar
gelijk te vallen, waardoor de
bereikbaarheid wordt aangetast. De
provincie heeft daarenboven besloten
binnen afzienbare tijd de N244 van
een nieuwe laag asfalt te voorzien.
Dat zal eveneens invloed uitoefenen
op de verkeersstromen in Purmerend.
Wethouder Krieger richt zich er nu op
uitstel te krijgen van de
subsidieverplichting om de
herinrichting van de Churchillaan nog
dit jaar te realiseren. Hij zal de raad
van een en ander in kennis stellen.

Beplanting hoek Postbrug

Wethouder Krieger meldt dat er een
discussie is over de beplanting van
de strook bij de hoek van de
Postbrug. Gezien het jaarlijks gebruik
van dat stuk grond voor de
harddraverij, wenst het college
vooralsnog geen hoge, c.q
struikvorminge beplanting aan te
brengen. Voor zover het college op dit
moment kan overzien, zou het
desbetreffende stuk met gras kunnen
worden aangekleed. Indien daar
ambtelijk nog beletselen tegen
worden gezien, wenst het college
daarover nader geadviseerd te
worden. Tenslotte wenst het college
in algemene zin te overwegen welk
beleid gehanteerd wordt bij het
bepalen van het soort beplanting.
Graag daarover een discussie
agenderen.
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Pilot meldingen in vrijheid stellen plegers van
ernstige misdrijven

Burgemeester Bijl meldt dat hij de
gemeente Purmerend heeft
aangemeld voor een pilot van Justitie,
waarbij de gemeente (burgemeester)
op de hoogte wordt gesteld bij het in
vrijheid stellen van personen die
veroordeeld zijn voor ernstige
zedendelicten of zware misdrijven.
Die berichtgeving stelt de
burgemeester in staat aandacht te
schenken aan de nazorgtrajecten.

Toekomst WGR+ / SRA / Regioraad SRA
15/03/2011

De notitie hierover is naar de raad
gestuurd. Bm Bijl zal dit aan de orde
stellen in de komende
raadsvergadering.
Burgemeester Bijl meldt dat de
jaarrekening van de veiligheidsregio
met een voordelig rekeningresultaat
afsluit.

Jaarrekening Veiligheidsregio
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Lijst met B-besluiten
1.

Overname Zichthof 10 van de Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Purmerend en
1.
Aangehouden
Onder verwijzing naar bijgevoegde besluiten van uw
college d.d. 09-11-2010 alsmede van de Raad d.d. 1612-2010, nummer 596079, waarin het benodigde
krediet is gevoteerd, conform het bepaalde in
bijgevoegde overeenkomst over te gaan tot ontbinding
van het recht van erfpacht met betrekking tot de
onroerende zaak Zichthof 10 te Purmerend,
kadastraal bekend sectie A, nummer 3732, ter grootte
van circa 339 m2, alsmede aankoop van de daarop
gevestigde opstal voor een totaalbedrag van €
150.000,--;
2.
De notariële afwikkeling van dit besluit te doen
plaatsvinden door de afdeling RO, team Economie.
Conform besloten in de vergadering van d.d. 8 maart 2011
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

w.g. drs. M.J.H. Smulders

w.g. mr. D. Bijl
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