Conformlijst

Vergadering van het college d.d. 10 februari 2009
Nr. Reg.nr. Afd.

Onderwerp

Besluit

Over onderstaande adviezen wordt
conform het voorstel besloten.
1.

0862

MZ

Wmo-subsidieregelingen – 2009.

- Het college besluit om in 2009 een bedrag
van in totaal € 48.195 beschikbaar te stellen
uit het Wmo-budget (FCL 67140100) ten
behoeve van de volgende regionale
voorzieningen:
• Regionaal Overleg Vrije Tijd en
Vorming (RO VTV): € 2.585,• Steunpunt Mantelzorg: € 34.152
• Stichting Mantelzorgcentrum:
€ 11.458.
1. Aan te wijzen als ambtelijk plantoelichter
van de welstandscommissie de heer J.
Schol van de afdeling VROM
werkeenheid Vergunningen;
2. aan te wijzen als plaatsvervanger van de
ambtelijk plantoelichter, in volgorde van
opsomming, de onderstaande
voorgestelde ambtenaren van de
afdeling VROM werkeenheid
Vergunningen:
a. de heer J. Blauw;
b. mevrouw M. Meijer;
c. mevrouw M. Buis;
d.en de heer M. Buren;
3. dat inwerkingtreding van dit besluit
plaats vindt op 1 maart 2009.

2.

0865

GG

Aanwijzing ambtelijk plantoelichter
welstandscommissie en
plaatsvervangers.

4.

0867

GG

Aanbieding grond Egmond aan den Het college besluit in beginsel om tot
Hoef in kader van Wet
aankoop van de gronden aan het
voorkeursrecht gemeenten.
Nachtegalenpad te Egmond aan den Hoef,
kadastraal bekend Egmond-binnen, sectie A
nummer 1093 groot 6065 m², sectie A
nummer 1094 groot 6110 m² en sectie A
nummer 2723 groot 8518 m², te willen
overgaan tegen een ander overeen te
komen prijs en voorwaarden.

6.

0869

FIN

Aanwijzingsbesluit
heffingsambtenaar.

7.

0870

GG

Verkoop grond nabij
Tijdverdrijfslaan.

1.
1. Aan te wijzen als gemeenteambtenaar
als bedoeld in artikel 231, tweede lid,
onderdeel b van de Gemeentewet en
artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ de
navolgende ambtenaar: J. Hemmen.
2. Het eerder genomen besluit van 6
november 2007 in te trekken.
Het college besluit een perceel grond te
verkopen gelegen aan de Tijdverdrijfslaan te
Egmond aan den Hoef, aan de Gebroeders
Pepping, deel uitmakend van het perceel
kadastraal bekend gemeente Egmond
Binnen, sectie B nummer 1088 ter grootte
van ca. 00.40.00 ha.
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