Conformlijst

Vergadering van het college d.d. 13 oktober 2009
Nr. Reg.nr. Afd.

Onderwerp

Besluit

Over onderstaande adviezen wordt
conform het voorstel besloten.
1

0463

ONTW

Vaststellen inspraaknota en beleid
“Jaarrond exploitatie
strandpaviljoens in de gemeente
Bergen”.

2

0464

ONTW

Intrekking bijdragebesluit kosten
opsporing en ruiming
conventionele explosieven WO2
2006.

3

0467

ONTW

Jan van Scorelpark 74.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de inspraaknota
“Jaarrond exploitatie strandpaviljoens in
de gemeente Bergen”;
2. de concept beleidsnotitie “Jaarrond
exploitatie strandpaviljoens in de
gemeente Bergen” en de inspraaknota
ter behandeling voor te leggen aan de
Algemene Raadscommissie en
vervolgens ter besluitvorming aan de
raad.
Het college neemt kennis van de intrekking
van het bijdragebesluit kosten opsporing en
ruiming conventionele explosieven Tweede
Wereldoorlog 2006 per 1 oktober 2009. Het
college neemt kennis van het vangnet
ingericht in de vorm van een suppletie
vanuit het gemeentefonds (maximaal 70%)
in de kosten van een opsporing en/of
ruiming van conventionele explosieven.
Het college besluit:
1. Het pand Jan van Scorelpark 74
juridisch te leveren aan St.
Kinderopvang Schoorl, waarbij St.
Kinderopvang een recht van eerste koop
vestigt tegen de huidige getaxeerde
waarde ten gunste van de gemeente en
waarbij de gemeentegarantie nr. 35 uit
1988 voor de lening bij de Rabobank
voor de aankoop van dit pand wordt
opgeheven;
2. Notariskantoor Wijnbeld in Schoorldam
opdracht verlenen om deze juridische
levering en de vestiging van het eerste
kooprecht te regelen op kosten van St.
Kinderopvang Schoorl.

4

0468

ONTW

5

0469

BB

6

0470

BOR

8

0472

BEC

Project Sporthero en project
Beweegkriebels.

Het college besluit:
- In te stemmen met het opzetten van het
project Sporthero van het Sportbureau
Alkmaar, gericht op kinderen van groep
vijf t/m acht van het basisonderwijs met
overgewicht of dreigend overgewicht ter
bevordering van een gezonde leefstijl.
- In te stemmen met het opdracht geven
aan het sportbureau Alkmaar voor de
uitvoering van het project Sporthero voor
een bedrag van maximaal € 17.525,voor een periode van zeven maanden
vanaf 12 oktober 2009 tot half mei 2010
bij een groep van 14 kinderen uit de
gemeente Bergen. Als Sportbureau
Alkmaar niet lukt om 14 kinderen te
werven, dan betaalt de gemeente per
kind € 1.252,-.
- In te stemmen met het opdracht geven
aan Sportservice Noord-Holland voor de
uitvoering van het project
Beweegkriebels voor een bedrag van
maximaal € 1.500,-, uit te voeren in
2010.
Aanpassing datum van een
Het college besluit om de collectieve
collectieve festiviteit in Bergen
festiviteit in Bergen Centrum te verplaatsen
Centrum.
van vrijdag 23 oktober 2009 naar woensdag
21 oktober 2009.
Afdoening toezegging 09/46 uit de Het college besluit het memo, waarin
Algemene Raadscommissie van 16 antwoord wordt gegeven op de toezegging
juni 2009.
09/46, ter informatie aan te bieden aan de
Algemene Raadscommissie.
Erratum najaarsnota 2009 en
Het college besluit:
programmabegroting 2010.
- Bijgaand memo en erratum najaarsnota
en programmabegroting 2010 aan de
raad aan te bieden.
- Spoedheidshalve naar raad verzenden.
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