Conformlijst

Vergadering van het college d.d. 2 juni 2009
Nr. Reg.nr. Afd.

Onderwerp

Besluit

Over onderstaande adviezen wordt
conform het voorstel besloten.
1.

0186

P&O

2.

0187

GG

3.

0188

GG

4.

0189

BO

5.

0191

MZ

6.

0192

MZ

7.

0193

MZ

Lokale vastlegging van (wijzigingen Vaststellen Loga akkoord 27-04-2009
in) de CAR/UWO.
CvA/U200900468 met ingangsdatum
01-07-2009.
Beslissing op bezwaarschrift,
Het college besluit het bezwaarschrift
gericht tegen het besluit vrijstelling overeenkomstig het advies van de
en bouwvergunning te verlenen
commissie voor de bezwaarschriften
voor het veranderen van 2
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en
appartementen in 1 appartement
het bestreden besluit in stand te laten.
op het adres Kloostertuin 90/92 te
Bergen.
Intentieovereenkomst
Het college besluit wethouder Mesu te
strandexploitanten.
machtigen de intentie overeenkomst met de
strandexploitanten te ondertekenen.
Aanvraag vergunning voor het
Het college besluit de gevraagde
aanleggen van een uitweg vanaf
vergunning voor het aanleggen van een
perceel Julianalaan 1 in Bergen
uitweg vanaf perceel Julianalaan 1 in
aan Zee.
Bergen aan Zee, te verlenen.
Uitbreiding ondersteuning
Het college besluit de Stichting
kunst10daagse.
Kunst10daagse Bergen voor 2009 een extra
subsidie toe te kennen van € 10.000 ter
compensatie van weggevallen
sponsorgelden en met het doel meer van de
in 2008 opgebouwde professionaliteit te
behouden. Het college besluit de Stichting
Kunst10daagse te verzoeken om in de
subsidieaanvraag van 2010 een
meerjarenperspectief te schetsen met een
visie op door de organisatie beoogde
kwaliteitsverhoging en professionalisering.
Het college zal in het licht hiervan besluiten
over een verhoogde subsidiebijdrage vanaf
2010.
Vaststellen aanvraagformulier
Het college besluit het nieuwe
Sportsubsidies 2010.
aanvraagformulier Sportsubsidies 2010 vast
te stellen.
Integrale jeugdgezondheidszorg
Het college besluit:
0-19 in één organisatie.
• De uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar per
1 januari 2010 onder te brengen bij de
GGD Hollands Noorden en daarmee
een integrale jeugdgezondheidszorg
0-19 jaar te realiseren;
• te bepalen dat deze overdracht
plaatsvindt onder de voorwaarde dat de
uitvoering van de jeugdgezondheidszorg
0-19 jaar niet leidt tot meerkosten voor
de gemeente;
• te bepalen dat de aan dezer overdracht
verbonden frictie- en transitiekosten voor
rekening komen van de GGD Hollands
Noorden;
• de raad te informeren over deze
overdracht.

8.

0194

DV

9.

0196

GG

11.

0199

GG

Programmabegroting 2010 en
Programmaverantwoording 2008
van het Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar.

Het college besluit:
• De Programmabegroting 2010 en
Programmaverantwoording 2008 van het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
ter goedkeuring voor het leggen aan de
gemeenteraad;
• de raad te adviseren in te stemmen met
de Programmaverantwoording 2008 van
het Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar;
• de raad te adviseren in te stemmen met
de Programmabegroting 2010 op
voorwaarde van aanpassing van de
indexatie naar 0,85%;
• in kennis stellen Algemeen Bestuur van
het Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar.
Samenwerkingsovereenkomst voor Het college besluit in te stemmen met
project Zuidlaan 59, te Bergen.
bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst
inzake realisatie van het project Zuidlaan 59
te Bergen.
Vaststellen twee memo’s aan de
Het college besluit bijgaande memo’s
raad naar aanleiding van de
inzake de ingekomen brief met betrekking
raadsvergadering van 21 april
tot het perceel Heereweg 213 en “reparatie”
2009.
eventuele fouten in het vastgestelde
bestemmingsplan vast te stellen en voor de
raadsvergadering van 23 juni 2009 te
verzenden aan de raad.
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