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Contractbeheer 'Hulp bij het
huishouden' 2009-2011.

Het college besluit om in te stemmen met
de gevraagde gemeentelijke incidentele
bijdrage van € 6.250,- voor de uitvoering
van het contractbeheer voor 'Hulp bij het
huishouden' voor de periode 2009-2010 en
deze te dekken uit FCL 66220100 / ECL
42380 (Hulp bij het huishouden).
Technische beantwoording Nieuwe Het college besluit in te stemmen met en
Bergense School.
verzending van de technische
beantwoording van de vraag inzake het dak
van de Nieuwe Bergense School aan de
raads- en commissieleden.
Aanvraag ontheffing artikel 35 van Het college besluit de burgemeester te
de drank- en horecawet, schenken adviseren te besluiten om de gevraagde
van zwakalcoholische drank op
ontheffing van artikel 35 van de drank- en
openbare grond.
horecawet, schenken van zwakalcoholische
dranken tijden de kortebaan draverij in
Egmond aan den Hoef te weigeren aan
mevrouw A. G.-W.
Beslissing op bezwaarschrift,
Het college besluit het bezwaarschrift
gericht tegen het niet tijdig nemen ontvankelijk en ongegrond te verklaren en
van een besluit op een verzoek om de bestreden weigering handhavend op te
handhaving in verband met de
treden in stand te laten.
Pinck te Egmond aan Zee.
Wijziging stemlokaal in stemdistrict Het college besluit Zorgcentrum Hoog
09.
Duinen te Schoorl aan te wijzen als
stemlokaal in stemdistrict 09 ten behoeve
van de verkiezingen van het Europees
Parlement op 4 juni 2009.
Stand van zaken
Het college besluit het alternatief met de
Dijkversterkingsplan
zandige oplossing in deze fase te
Hondsbossche en
ondersteunen en de wethouder dit
Pettemerzeewering,
standpunt in het bestuurlijk overleg te laten
Milieueffectrapportage, voorlopig
overbrengen.
voorkeursalternatief.
Beslissing op het bezwaarschrift
gericht tegen het besluit d.d. 28
januari 2009, verzonden op 30
januari 2009, om een
sloopvergunning te verlenen voor
de sloop van een sportgebouw met
kantine en kleedruimtes op het
perceel Sportlaan 7 te Schoorl.

Overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften:
de bezwaarschriften niet-ontvankelijk
verklaren.

