BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 2 juni 2009

Aanwezig:
Mw. drs. H. Hafkamp
J. Mesu
J. Stam
R. Groninger

burgemeester
wethouder
wethouder
secretaris

Afwezig:
Mw. E. Trap
A. Plomp

wethouder
wethouder

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 8 juni 2009
de secretaris,

de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 2 juni 2009

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening.

2.

Besluitenlijst BenW 26 mei
2009.

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van 2 juni
2009.

Conform vastgesteld; n.a.v.,
opmerking over financiële
problemen bij de GGD
volgens een krantenartikel.

Besluitenlijst B. en W.

3.4

0195

3.5

0198

Bespreekstukken
Vrijstelling ex artikel 19,
eerste lid, WRO voor het
herinrichten van een
aantal percelen gelegen
ten westen van de kern
Egmond- Binnen, ten
behoeve van
natuurdoeleinden.

Het college besluit
Conform advies.
vrijstelling te verlenen van
de bepalingen van het
bestemmingsplan
“Landelijk Gebied 1998”
vastgesteld op 26 oktober
1998 en goedgekeurd op 8
juni, voor het herinrichten
ten behoeve van
natuurdoeleinden van een
aantal percelen gelegen
ten westen van de kern
Egmond- Binnen, nadat is
vastgesteld dat tegen het
ter visie gelegen hebbende
ontwerp vrijstellingsbesluit
geen zienswijzen zijn
ingediend.
Beslissing op
Het college besluit:
Conform advies.
bezwaarschrift, gericht
• De bezwaarschriften
tegen het besluit vrijstelling
ontvankelijk en
en bouwvergunning te
ongegrond te
verlenen voor de bouw van
verklaren;
een appartementen
• Het bestreden besluit
gebouw aan de Zuidlaan
na herstel van de
59 te Bergen.
geconstateerde
gebreken volgens de
wijze zoals opgenomen
in dit advies en met
inachtneming van het
advies van de
commissie in stand te
laten;
• De verzoeken om
vergoeding van de
gemaakte kosten in de
bezwaarfase af te
wijzen.
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Besluitenlijst B. en W.

3.7

0200

Nagekomen
bespreekstukken
Handhaving illegale
container die is bestemd
voor tijdelijk verblijf van
mensen.

Het achteraf bekrachtigen Conform advies.
van de beslissing om,
gelet op de veiligheid van
de gebruikers, de
eigenaren van een stalen
container aan de Voert
18a te Bergen
spoedshalve aan te
schrijven de container niet
in gebruik te nemen,
aangezien het
constructieve vermogen
onvoldoende is en er een
onveilige situatie is
gecreëerd, een en ander
op verbeurte van een
dwangsom van € 25.000,(zegge vijfentwintigduizend
euro) ineens.

4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen.

Zie aantekeningen stuk.

5.

Nieuws uit het MT van 25
mei 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen; n.a.v. wordt
geïnformeerd naar de
gezondheidstoestand van
John de Boer. N.a.v. het punt
bestrijding kredietkrisis wordt
nog opgemerkt dat kennelijk
de VNG een berekeningsfout
had gemaakt voor wat bretreft
de toekomstige uitkering
gemeentefonds.

6.

Aangehouden stukkenlijst.

Aangepast.

7.

Aantekeningen en
toezeggingen college
tijdens de Algemene
raadscommissie van 19
mei 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

8.

Toezeggingen college en
meer uit de
raadsvergadering van 26
mei 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.
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