BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 14 april 2009

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

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 21 april 2009
de secretaris,

de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 14 april 2009

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening.

2.

Besluitenlijst BenW 7 april
2009.

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van 14 april
2009.
Bespreekstukken
Bezwaarschrift:
Huisvestingsverordening
Bergen 2007 Mevrouw D.

Conform vastgesteld.

3.1

0035

3.2

0083

Instemmen met bijgaande
nota van beantwoording
Inspraakreacties en artikel
3.1.1 Bro reacties
bestemmingsplan Bergen
Museaal Centrum.

Conform het advies van de
Commissie van advies
voor de bezwaarschriften
van 2 maart 2009 de
bezwaren tegen het besluit
van 31 oktober 2008,
waarbij haar verzoek voor
een urgentieverklaring is
afgewezen, ongegrond
verklaren en het bestreden
besluit handhaven.
1. Instemmen met Nota
van beantwoording
Inspraakreacties en
artikel 3.1.1 Besluit
ruimtelijke ordening
reacties
bestemmingsplan
Museaal Centrum
Bergen;
2. de planaanpassingen
als gevolg van de
reacties en de
aanvullende
haalbaarheidsonderzo
eken verwerken in het
ontwerp
bestemmingsplan en
dit plan conform
artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening
jo. Afdeling 3.4.
Afdeling Wet
Bestuursrecht
publiceren;
3. de nota ter informatie
voorleggen aan de
commissie BP.

Conform advies;
portefeuillehouder overlegt
met medewerker over vervolg.

Conform advies.

Besluitenlijst B. en W.
3.4

0086

3.5

0087

3.6

0089

3.7

0091

Kennis te nemen van de
Het college besluit:
brief van de
1. Kennis te nemen van
Waarderingskamer van 23
de brief van de
maart 2009 betreffende de
Waarderingskamer van
voortgang uitvoering Wet
23 maart 2009
WOZ.
betreffende de
voortgang Wet WOZ.
2. De raad hierover te
informeren via een
memo.
Financiële bijdrage aan
Het college besluit een
opening Monnikenpad.
financiële bijdrage van
€ 5.000,- ter beschikking te
stellen voor de opening
van het Monnikenpad.
Nationale Straatspeeldag. Het college besluit:
1. kennis te nemen van
de plannen rondom de
Nationale
Straatspeeldag;
2. per initiatief het kader
van de Nationale
Straatspeeldag
maximaal € 500
subsidie te geven;
3. het totale budget voor
de Nationale
Straatspeeldag te
stellen op maximaal
€ 10.000;
4. voor facilitaire
ondersteuning vanuit
de gemeente (hekken,
vuilnisbakken e.d.)
geen kosten in
rekening te brengen en
voor het verlenen van
de vergunning geen
leges te vragen.
Rijkscoördinatieregeling
Het college besluit:
Bergermeer Gas Opslag.
- De memo met
betrekking tot de
Rijkscoördinatieregeling Bergermeer
Gas Opslag aan te
bieden aan de raad.
- Akkoord te gaan met
de brief aan het
Ministerie van
Economische Zaken
met betrekking tot de
zorgen over het
gebruik van het veld.
- Deze brief tevens ter
kennisname aan te
bieden aan de raad.
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Conform advies.

Conform advies.

Conform advies m.u.v. het
element leges. (NB wel leges
heffen).

Conform advies; tekstuele
wijziging i.o.m secretaris.

Besluitenlijst B. en W.
3.8

0092

3.9

0094

Inhoudelijke beslissing op
het bezwaarschrift gericht
tegen het besluit d.d. 12
maart 2008 waarbij
besloten is
bouwvergunning te
verlenen voor het geheel
plaatsen van een aanbouw
aan de achterzijde van de
woning op het perceel
Churchillaan 34 te
Egmond aan Zee.
Vaststelling jaarrekening
2008.

Overeenkomstig het
advies van de commissie
voor de bezwaarschriften:
I Het verlenen van
vrijstelling op grond
van artikel 19 WRO.
II Het bestreden besluit
na vrijstelling
en gewijzigde
motivering
handhaven.

Conform advies.

Het college besluit:
Conform advies.
1. De jaarrekening 2008
vast te stellen en aan
te bieden aan de raad;
2. het raadsvoorstel en
het raadsbesluit vast te
stellen en aan te
beiden aan de raad.
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Besluitenlijst B. en W.
3.10

0095

Algemene
Subsidieverordening
Bergen 2009.

3.11

0096

Raadsvoorstel
budgetverruiming MCB
2009.

Het college besluit:
- De Nota van
Beantwoording naar
aanleiding van het
gevolgde
inspraaktraject vast te
stellen;
- in te stemmen met de
wijzigingen als gevolg
van de doorlopen
inspraak van de
Algemene
Subsidieverordening
2009;
- om te voldoen aan de
raadsopdracht een
fonds nieuw beleid te
vormen, de raad voor
te stellen een bedrag
van € 50.000,00 op te
nemen in de
Perspectiefnota 2009
met als dekking de
post Verdieping
bestaand beleid 2010;
- de (gewijzigde)
Algemene
Subsidieverordening
2009 voorleggen aan
de raadscommissie
van 12 mei 2009,
gericht op
besluitvorming in de
raad van 26 mei 2009;
- in te stemmen met de
gewijzigde
inleverdatum voor de
subsidieaanvragen
2010 van 1 september
2009.
Het college besluit:
1. In te stemmen met
raadsvoorstel.
2. In te stemmen met
bijgevoegd
agendaverzoek aan
het presidium.
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Conform advies m.u.v. het
derde aandachtstreepje.
Daarvoor geldt een integrale
afweging bij de
perspectiefnota. Graag een
rapportage over de subsidie
aan de SWB in relatie tot de
perspectiefnota; hierbij ook de
gelden in het kader van de
WMO betrekken.

Conform advies met een
aantal tekstuele wijzigingen
(overleg portefeuillehouder).

Besluitenlijst B. en W.

3.12

0099

3.13

0100

3.14

0102

Nagekomen
bespreekstukken
Verlening erfpacht TC
Bergen.

Het college besluit om:
Conform advies.
In te stemmen met de
verlening van de
erfpacht van TC
Bergen van 2021 naar
2035;
notaris Res wordt
opdracht verleend om
een addendum op te
stellen bij de
bestaande akte.
Gewijzigd raadsvoorstel en Het college besluit vast ge Conform advies.
raadsbesluit ruimtelijke
stellen gewijzigd
visie op hotels en
raadsvoorstel- en
pensions.
raadsbesluit met
betrekking tot het
onderwerp ruimtelijke visie
op hotels en pensions.
Beantwoorden vragen van Het college besluit:
Conform advies.
de ARC gehouden op 7
Bijgaande memo met de
april 2009, sessie B,
beantwoording van de
agendapunt B6: Voorstel
vragen uit de ARC voor de verhuizing en
gehouden op 7 april 2009,
verbouwing van het
sessie B, agendapunt B6;
Regionaal Historisch
Voorstel voor de
Centrum.
verhuizing en verbouwing
van het Regionaal
Historisch Centrum - aan
de raad aan te bieden.

4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen.

Behandeld.

5.

Nieuws uit het MT van 6
april 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

6.

Aangehouden stukkenlijst.

7.

Aantekeningen en
toezeggingen college in de
raadscommissie van 7
april 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

8.

Raadsagenda 24 april.

Besproken.
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