
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 20 oktober 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
3. 0478 BOR Rooiaanvraag ten behoeve van 

een Es op het terrein van 
Bovenweg 12 in Schoorl. 

Het college besluit voor het perceel 
Bovenweg 12 te Schoorl op grond van 
artikel 4 bomenverordening 2003 een  
rooivergunning voor een Es te weigeren. 

4. 0480 ONTW Vrijstellingsverzoek voor het 
aanleggen van een ecologische 
verbindingszone langs en nabij de 
Heilooër Zeeweg in Egmond aan 
den Hoef. 

Het college besluit: 
• In principe medewerking te verlenen aan 

dit vrijstellingsverzoek; 
• de artikel 19, lid 1 WRO-procedure op te 

starten; 
• het verzoek in de inspraak te brengen; 
• voorafgaand aan de inspraak een 

informatiebijeenkomst te houden voor 
direct belanghebbenden. 

5. 0481 ONTW Vaststelling verordening 
wachtlijstbeheer sociale 
werkvoorziening. 

Het college besluit de raad voor te stellen de 
verordening wachtlijstbeheer sociale 
werkvoorziening vast te stellen. 

6. 0482 ONTW Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling Werkvoorzieningschap 
Noord-Kennemerland. 

Het college besluit de raad voor te stellen 
om de gewijzigde Gemeenschappelijke 
Regeling Werkvoorzieningschap Noord-
Kennemerland vast te stellen. 

7. 0483 ONTW Mens Centraal. Het college besluit: 
1. Zich aan te sluiten bij “mens centraal” en 

gebruik te maken van de door CP-ICT 
ontwikkelde applicatie; 

2. akkoord te gaan met de 
samenwerkingsovereenkomst (B&W 
bevoegd o.g.v. 160 Gw). 

3. wethouder J. Mesu te machtigen 
namens hen te ondertekenen. 



 

 
8. 0484 ONTW Verzoek om vrijstelling voor het 

gebruik van zomerhuis voor 
woondoeleinden op het perceel 
Doorntjes 22s, Bergen. 

Het college besluit: 
- Geen medewerking te verlenen aan het 

verzoek om vrijstelling; 
- De aanvrager te informeren over de 

eventuele mogelijkheid van een 
persoonlijke gedoogbeschikking. 

9. 0485 ONTW Schriftelijke vraag over de kosten 
voor stedenbouwkundig advies 
binnen de grote projecten. 

In te stemmen met het versturen via het RIS 
van het antwoord over de kosten voor 
stedenbouwkundig advies binnen de grote 
projecten. 
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