BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 1 september 2009

Aanwezig:
Mw. drs. H. Hafkamp
Mw. E. Trap
A. Plomp
J. Mesu
R. Groninger

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Afwezig:
J. Stam

wethouder

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 8 september 2009
de secretaris,
de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 1 september 2009

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening.

2.

Besluitenlijst BenW
25 augustus 2009.

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van
1 september 2009
Bespreekstukken
Beheersplan
reddingsbrigaden.

Conform vastgesteld.

3.2

0315

.

Het college besluit:
1) Kennis te nemen van
het beheersplan
reddingsbrigaden
2009 – 2013.
2) Opdracht te geven een
beleidsplan
reddingsbrigaden te
maken en deze uiterlijk
februari 2010 voor
vaststelling voor te
leggen aan de raad.
3) In de begroting voor
2010 de volgende
budgetten op te nemen:
a. In de begroting van
2010 voor een pilot
voor de inhuur van
vier strandwachten
via een
uitzendbureau;
b. € 21.000 incidenteel
voor 2010 voor het
repressief
opleidingsplan 2010;
c. € 7.000 structureel
voor het subsidiëren
van de verenigingen
van de
reddingsbrigaden
met een bedrag van
€ 25,- per actief lid;
d. In 2010 te starten
met een pilot voor
waterscooters langs
onze kust;
e. De opname in het
investeringsschema
van de vervanging
van twee boten in
Schoorl (2011 en
2012) wordt
uitgesteld tot de
perspectiefnota
2011.

Conform advies met dien
verstande dat het bedrag
onder 3.c vooralsnog ook
eenmalig wordt toegekend, in
afwachting van het nieuwe
beleidsplan. Svp inbrengen bij
de Najaarsnota.

Besluitenlijst B. en W.
3.3

0356

Opname van een
structurele post in de
begroting 2010 voor
incidentele subsidies op
basis van beleidsregels.

Het college besluit:
Conform advies.
- naar aanleiding van de
door de raad op 26 mei
2009 vastgestelde
Algemene
Subsidieverordening
Bergen 2009 een
budget op te nemen
voor nieuw beleid bij
subsidies van
structureel € 25.000
waarvoor uitnames van
een incidentele subsidie
kunnen worden gedaan
middels vast te stellen
beleidsregels;
- in te stemmen met de
tekst ter toelichting van
dit besluit bij de
begrotingsbehandeling
van 3 november a.s.
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Besluitenlijst B. en W.
3.5

0363

Raamwerkovereenkomst
actieplan
jeugdwerkloosheid Regio
Noord-Holland noord
2009-2010-2011.

1. Het college besluit in
te stemmen met de
raamwerkovereenkomst.
2. Zich in de rol van
werkgever in te
spannen om banen,
stage- en
leerwerkplaatsen aan
te bieden aan jongeren
en aan HBO
afgestudeerden een
traineeschip voor een
periode van een jaar.
3. In de gunningmatrix
van gemeentelijke
opdrachten een
clausule in het bestek
op te nemen over de
inzet van BBLleerlingen.
4. Wethouder J. Mesu te
machtigen de
raamwerkovereenkom
st te tekenen tijdens
de regionale
bijeenkomst op
4 september 2009.
5. Voor de financiering
van de
raamwerkovereenkom
st de middelen à
€ 200.000 te betrekken
die bij de
voorjaarsnota 2009
zijn toegevoegd aan
het werkdeel WWB ter
bestrijding van de
economische crisis.

-4-

Conform advies; NB in
samenhang met agendapunt
3.6 het gereserveerde bedrag
van 17.610 (2009) ook
doorschuiven naar 2010.
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3.6

0364

3.7

0365

3.8

0366

3.9

Aansluiting kennis en
Het college besluit:
adviescentrum regionaal
- aan te sluiten bij het
platform
kennis en
arbeidsmarktbeleid Noordadviescentrum rpa
Holland Noord.
Noord-Holland Noord
voor de periode van 1
januari 2010 tot en met
31 december 2010;
- De Bergense bijdrage
voor 2010 à € 17.610
te dekken uit de
reïntegratiemiddelen
van het
participatiebudget;
- Over 1 jaar te
evalueren of het kennis
en adviescentrum rpa
Noord-Holland Noord
verdere meerwaarde
heeft voor de
gemeente Bergen via
een B&W-voorstel;
- Bij een positieve
evaluatie de
aansluiting bij het
regionaal platform
arbeidsmarktbeleid
voort te zetten tot en
met 31 december
2012.
Voor de periode na 31
december 2012 opnieuw
een besluit te nemen.
Nagekomen
bespreekstukken
Memo over aanpassing
Het college besluit de
saldo zoals getoond in
memo ter informatie aan
VJN 2009 en PPN 2010.
de raad te sturen.
Aanpassing van het
Het college besluit akkoord
voorstel aan de raad
te gaan met het
inzake de Hoopweg te
aangepaste voorstel aan
Bergen (onttrekking strook de raad.
grond aan de
openbaarheid).
Gasopslag Bergermeer:
De memo en het verslag
memo voor de raad,
van het bezoek van
verslag bezoek minister
minister van der Hoeve ter
van der Hoeve.
kennisname aan te
nemen;
De memo en het verslag
aan te bieden aan de
raadscommissie
vergadering van 8
september 2009, zoals
afgesproken in het
presidium van 24 augustus
2009.
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Conform advies; college wil
graag over de te verwachten
prestaties in 2010
geïnformeerd worden.

Conform advies.

Conform advies.

Conform advies.

Besluitenlijst B. en W.
4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen

Zie aantekeningen stukken.

5.

Agenda raadscommissies

Voor kennisgeving
aangenomen.

Besluitenlijst/
toezeggingenlijst
raadscommissies
6.

Nieuws uit het MT van
24 augustus 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

7.

Besluitenlijst presidium
van 24 augustus 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

8.

Aangehouden stukkenlijst.

Voor kennisgeving
aangenomen.
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