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Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 22 september 2009
de secretaris,
de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 15 september 2009

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

1.
1.1

Opening.
Bespreking rapport inkoopen aanbesteding.

2.

Besluitenlijst BenW
8 september 2009.

3.
3.1

0371

3.2

0373

3.3

0374

3.4

0375

Bespreekstukken
Aanvraag kunstexpositie
bij de Voert 18aa te
Bergen in de periode 17
oktober 2009 t/m 26
oktober 2009, in het kader
van de Kunst10-daagse.
(2009.11287) en aanvraag
kunstexpositie bij de Voert
18aa te Bergen in de
periode 17 oktober 2009
t/m 26 oktober 2009, in
het kader van de Kunst10daagse. (2009.11287).
Schriftelijke vragen van
Gemeentebelangen inzake
verkoop grond Plein 31-35.

Mede ondertekening
convenant Handhaving
regelgeving
prostitutiebedrijven regio
Noord-Holland Noord.
Aanscherping
Klimaatbeleid.

Voorstel

Besluit

RKC geeft toelichting op
het uitgebrachte rapport.
Conform vastgesteld.

Het college adviseert de
burgemeester te besluiten om
de door mevrouw S.
aangevraagde
evenementenvergunning voor
het organiseren van een
expositie buiten behandeling te
stellen.

Conform advies; gaarne
gesprek met de
burgemeester
arrangeren.

Het college besluit
Conform advies.
de korte beantwoording van de
vragen d.d. 7 september 2009
voor kennisgeving aan te
nemen.
Het college besluit in te
Conform advies.
stemmen met de mede
ondertekening van het
convenant Handhaving
regelgeving prostitutiebedrijven.
Het college besluit:
Conform advies.
1. de op 16 juni 2009
vastgestelde
‘Stimuleringsregeling naisolatie’ te wijzigen,
overeenkomstig bijgevoegde
concept-regeling;
2. het besluit van 16 juni 2009
onder punt 2. in te trekken en
mandaat te verlenen aan het
hoofd afdeling Ontwikkeling
tot het nemen van besluiten
op aanvragen op grond van
deze stimuleringsregeling en
dit mandaat op te nemen in
het mandaatregister;
3. het budget van € 125.000,voor aanscherping van het
Klimaatbeleid voor 2009 te
besteden aan de
‘Stimuleringsregeling naisolatie’ en de ‘Actie
Zonnesteek’;
4. het besluit ter informatie aan
de raad aan te bieden.
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3.5

0376

Voordracht directeur
Nieuw-Kranenburg.

3.6

0377

Aanpassing subsidie VVV
2010, tweede voorstel.

3.7

0378

Presentatie Ontwerp Ons
Derp.

Het college stemt in met de
Conform advies.
voordracht aan de Raad van
Toezicht van Nieuw Kranenburg
tot benoeming van de heer
Jaap Bruintjes tot directeur van
Nieuw-Kranenburg per
1 december 2009.
Het college besluit :
Conform advies.
1. de subsidie voor 2010 te
verhogen met € 32.355 naar
€ 76.071;
2. in te stemmen met het
voorstel om de toevoeging
aan de bestemmingsreserve
Toerisme te verlagen met
€ 25.000 voor 2010 en
€ 32.355 voor 2011 en verder
en dit toe te voegen aan de
exploitatie ;
3. in te stemmen met het
voorstel om € 7.355 te
betrekken uit de stelpost
“Verdieping bestaand beleid”
voor 2010;
4. in te stemmen met optie 2
met als consequentie dat in
Schoorl een VVV-agentschap
wordt gerealiseerd;
5. het voorstel en de
bijbehorende
begrotingswijziging voor
besluitvorming voor te leggen
aan de gemeenteraad.
Het college besluit:
Conform advies.
• Akkoord te gaan met de
presentatie van de
stedenbouwkundige visie
‘ontwerp ons Derp,
voorstellen Kop winkelgebied
en Zuidboulevard’ en de
schetsontwerpen
‘herinrichting Voorstraat en
dorpspleinen, Egmond aan
zee in een tentoonstelling;
• De raad over de inhoud van
de tentoonstelling te
informeren door middel van
een presentatie, zoals eerder
besloten op 4 augustus 2009.
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3.8

3.12

0379

0383

Raadsvoorstel en besluit
Het college besluit kennis te
Conform advies.
noodverordeningen grote
nemen van het door de
duin- en bosbrand Schoorl. burgemeester opgestelde
raadsvoorstel en –besluit ter
bekrachtiging van de
noodverordeningen die in de
periode van 28 augustus tot en
met 7 september 2009 tijdens
en na de grote duin-en
bosbrand in Schoorl zijn
afgekondigd. Verzending naar
de raad heeft in verband met de
geldende aanlevertermijnen al
plaatsgevonden.
Nagekomen
bespreekstukken
Raadsbrede discussie
scenario’s Bergermeer
gasopslag.

Het college besluit:
Conform advies
- de scenario’s en de
planning met betrekking tot
Bergermeer Gasopslag aan
te bieden aan de raad voor
extra raadsbrede
commissievergadering van
23 september 2009 met
betrekking tot de strategie
voor Bergermeer gasopslag.
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3.14

0399

Najaarsnota 2009

Het college besluit:
Aanhouden tot volgende
week.
• Akkoord te gaan met het
voorgestelde nieuw beleid
zoals opgenomen in
bijgaande concept
programmabegroting 2010;
• Akkoord te gaan met de
voorgestelde (aanpassing
van) investeringen zoals
opgenomen in bijgaande
conceptbegroting 2010.
• Akkoord te gaan met de
autonome ontwikkelingen
zoals opgenomen in
bijgaande concept
programmabegroting 2010;
• Akkoord te gaan met de
voorgestelde tekst bij
openstaande
bezuinigingsopdrachten
PPN 2008 zoals
opgenomen in bijgaande
conceptbegroting 2010.
(moet nog gemaakt)
• Akkoord te gaan met de
teksten zoals opgenomen
onder deel 2 programma’s,
deel 3 paragrafen en de
bijlagen. (sommigen moeten
nog aangevuld)
• Akkoord te gaan met de
bijgevoegde
begrotingswijziging
betreffende de
meerjarenbegroting 20102013 en deze ter
vaststelling aan de raad
voor te leggen.
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3.15

4.

0400

Begroting 2010.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen
Werkbezoek Oude Hof.
Programma werkbezoek
15 september 2009.

Het college besluit:
Aanhouden tot volgende
week.
• Akkoord te gaan met het
voorgestelde nieuw beleid
zoals opgenomen in
bijgaande concept
programmabegroting 2010;
• Akkoord te gaan met de
voorgestelde (aanpassing
van) investeringen zoals
opgenomen in bijgaande
conceptbegroting 2010.
• Akkoord te gaan met de
autonome ontwikkelingen
zoals opgenomen in
bijgaande concept
programmabegroting 2010;
• Akkoord te gaan met de
voorgestelde tekst bij
openstaande
bezuinigingsopdrachten
PPN 2008 zoals
opgenomen in bijgaande
conceptbegroting 2010.
(moet nog gemaakt)
• Akkoord te gaan met de
teksten zoals opgenomen
onder deel 2 programma’s,
deel 3 paragrafen en de
bijlagen. (sommigen moeten
nog aangevuld)
• Akkoord te gaan met de
bijgevoegde
begrotingswijziging
betreffende de
meerjarenbegroting 20102013 en deze ter
vaststelling aan de raad
voor te leggen.
Zie aantekeningen
stukken
Besproken.

5.

Agenda raad van
22 september 2009.

Besproken.

6.

Nieuws uit het MT van
8 september 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

7.

Aangehouden stukkenlijst.

8.

Ambtelijke aantekeningen
raadscommissies.

Voor kennisgeving
aangenomen.
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