BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 15 december 2009

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

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 5 januari 2010
de secretaris,
de burgemeester,
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Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening.

2.

Besluitenlijst BenW 8
december 2009.

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van 15
december 2009.
Bespreekstukken
Beslissing op
bezwaarschrift, gericht
tegen rooivergunning
Kloosterlaan 6, te Bergen.

Conform vastgesteld.

3.1

0608

3.2

0613

3.7

0632

Het college besluit
Conform advies.
overeenkomstig het advies
van de commissie voor de
bezwaarschriften het
bezwaarschrift nietontvankelijk te verklaren.
Het college besluit kennis Conform advies.
te nemen van de inhoud
voor een eerste
bespreking.

Eerste behandeling
Wijziging inrichting
kostenverdeelstaat
begroting 2010 en effect
op programma’s.
Nieuwe ontwikkelingen ten Het college besluit:
Conform advies.
aanzien van het v/m
1. In te stemmen met het
postkantoor, Oude
verzoek om de
Prinsweg 23 te Bergen.
verdieping van het
pand Oude Prinsweg
23 in het ontwerpbestemmingsplan
“Beschermd
Dorpsgezicht” niet te
bestemmen voor
“woondoeleinden”;
2. het pand Oude
Prinsweg 23 in het
ontwerpbestemmingsplan te
bestemmen voor
‘Horeca, categorie 1’;
3. kennis te nemen van
het gegeven dat in het
kader van het ontwerpbestemmingsplan
wordt afgezien van een
bouwvlek tussen
achterzijde Breelaan 3
en het postkantoor.
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3.8

0634

3.9

0636

3.10

0637

Het bevorderen van de
toegankelijkheid van de
fysieke woon- en
leefomgeving en het
realiseren van veilige
routes voor kwetsbare
inwoners.

Het college besluit de
Niet conform; afvoeren.
middelen ad € 75.000 die
in het Wmouitvoeringsprogramma
2009 in de begroting zijn
opgenomen voor het
verbeteren van de
toegankelijkheid
structureel beschikbaar te
stellen voor:
- het verstrekken van de
onderzoeksopdracht
aan PRIMO-nh,
Kenniscentrum van de
sociale praktijk, ad
€ 42.000 inclusief BTW
voor de uitvoering van
een onderzoek naar de
toegankelijkheid van de
openbare ruimte en
voorzieningen in
Bergen
overeenkomstig
bijgaande offerte;
- het oplossen van
concrete knelpunten in
de toegankelijkheid en
het realiseren van
veilige routes.
Tevens besluit het college
de bij dit besluit behorende
begrotingswijziging vast te
stellen.
Concept horecanota
Het college besluit:
Conform advies.
Gastvrij Bergen.
1. In te stemmen met de
concepthorecanota
Gastvrij Bergen.
2. de concepthorecanota
Gastvrij Bergen ter
inzage te leggen
conform de
‘inspraakverordening
gemeente Bergen
2006’.
Beantwoording schriftelijke Akkoord te gaan met de in Conform advies.
vragen fractie Groen Links de conceptbrief
over de overschrijding
opgenomen
budget SVLG.
beantwoording van de
vragen en de brief te
verzenden naar de fractie
van Groen Links en aan de
griffie en alle raadsleden
ter kennisname.
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3.11

0638

Verhoging
medegebruikvergoeding
Europahal en nieuwe
huurovereenkomst beheer
Europahal.

3.12

0639

Overdracht taken in het
kader van de Drank- en
Horecawet, de APV
(exploitatie-vergunning)
en de Wet op de
kansspelen aan de
gemeente Alkmaar.

Het college besluit:
Conform advies.
1. De medegebruikvergoeding aan de
Europese school op
basis van indexering
vanaf 1983 te
verhogen van
€ 32.377,- naar
€ 39.323,- voor 2009;
2. Een huurovereenkomst
te sluiten met de heer
R. Bruins voor het
beheer van het
gemeentelijk
medegebruiksrecht van
sporthal de Europahal
voor een periode van 5
jaar met
terugwerkende kracht
vanaf 1 juli 2009 met
de bepalingen in
bijgevoegde
overeenkomst.
3. De financiële gevolgen
van dit besluit,
€ 7.000,- meer
medegebruikvergoeding en
€ 9.700,- minder
pachtinkomsten, ten
laste te laten gaan van
het begrotingssaldo.
Het college en de
Conform advies.
burgemeester (voor wat
betreft de punten 2, 3 en
4) besluiten:
1. Met ingang van 1
januari 2010 een
dienstverleningsovereenkomst aan te
gaan met de gemeente
Alkmaar een en ander
overeenkomstig
bijgevoegd conceptovereenkomst.
2. Het college van
burgemeester en
wethouders van de
gemeente Alkmaar te
machtigen bepaalde
werkzaamheden uit te
voeren die voortvloeien
uit een aanvraag voor
een drankhorecavergunning, een
exploitatievergunning
en een
aanwezigheidsvergunni
ng.
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3.13

0640

Toezicht in het kader van
de overdracht van taken
DHW, APV
(exploitatievergunning) en
WOK aan de gemeente
Alkmaar.

3. Met ingang van 1
januari 2010
overeenkomstig
concept-besluit
mandaat en machtiging
te verlenen aan de
secretaris/directeur met
de bevoegdheid tot
ondermandaat en
ondermachtiging aan
de adjunct-directeur,
het hoofd van de
afdeling Burgers en
Bedrijven en de
teamleider
publieksdiensten tot:
a) het verlenen, weigeren
en intrekken van de
Drank- en
Horecavergunning voor
horeca, slijterij en
sociëteit.
b) het verlenen, weigeren
en intrekken van een
eenmalige ontheffing
zwak-alcoholische
dranken.
c) het verlenen, weigeren
en intrekken van een
aanwezigheidsvergunni
ng voor
speelautomaten.
d) het vragen om
inlichtingen in het
kader van de onder a,b
en c bedoelde
vergunningen.
4. Het mandaat aan de
Districtschef van het
district NoordKennemerland van
30 januari 2001 (nrs.
BB/18,19 en 22) in te
trekken met ingang van
1 januari 2010.
Het college en de
Conform advies.
burgemeester (voor wat
betreft de punten 3 en
4)besluiten:
1. in te stemmen met het
aangaan van een
overeenkomst met de
gemeente Alkmaar
betreffende het
uitoefenen van controle
en toezicht in het kader
van de overdracht van
taken inzake de DHW,
APV
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(exploitatievergunning;
e.e.a. zodra deze
vergunningplicht is
opgenomen in de APV)
en de WOK en wel met
ingang van 1 januari
2010 voor een periode
van 1 jaar en tegen
een maximaal te
betalen vergoeding van
€ 54.145,-.
2. De secretaris/directeur
te machtigen en
voorzover nodig te
mandateren, met de
bevoegdheid tot
verlening van
ondermandaat en
ondermachtiging aan
het hoofd van de
afdeling Beheer en
Openbare Ruimte, om
het onder 1. bedoelde
contract nader in
overleg met de afdeling
Stadstoezicht van de
gemeente Alkmaar in
te vullen.
3. De inspecteurs van de
afdeling Stadstoezicht
van de gemeente
Alkmaar aan te wijzen
als toezichthouders
met betrekking tot de
toezichthoudende
taken van de gemeente
op het gebied van de
APV (de
exploitatievergunning)
en de WOK.
4. de gemeente Alkmaar
te machtigen om
buitengewone
opsporingsbevoegdheid ex artikel 142,
eerste lid, onder c, van
het Wetboek van
Strafvordering aan te
vragen voor de
inspecteurs van de
afdeling Stadstoezicht
ten behoeve van het
uitoefenen van deze
bevoegdheid in de
gemeente.
Nagekomen stuk
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3.14

Memo raad over
herinrichting omgeving
Ruïnekerk.

4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen

5.

Nieuws uit het MT van 7
december 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

6.

Aangehouden stukkenlijst.

Voor kennisgeving
aangenomen.

Het college besluit in te
stemmen met de memo
aan de raad d.d. 8
december 2009 met als
onderwerp: "eindvoorstel
herinrichting omgeving
Ruïnekerk".
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Conform advies.

