Conformlijst

Vergadering van het college d.d. 22 september 2009
Nr. Reg.nr. Afd.

Onderwerp

Besluit

Over onderstaande adviezen wordt
conform het voorstel besloten.
1.

0384

MZ

Agendaverzoek t.b.v. presidium
presentatieavond definitief ontwerp
Nieuw Kranengburg.

2.

0387

GG

3.

0388

MZ

Vragen raadslid Ooijevaar over
handhaving recreatiewoningen.
Bezwaarschrift
Wet werk en bijstand (WWB).

4.

0389

GG

5.

0390

GG

6.

0391

GG

7.

0393

FIN

Beslissing op bezwaarschrift,
gericht tegen de verleende
bouwvergunning 2de fase voor de
bouw van een woning en schuur
aan de Kanaaldijk 79 te Bergen.
Beslissing op bezwaarschrift,
gericht tegen de weigering
bouwvergunning te verlenen voor
het plaatsen van een bijgebouw op
het perceel Gerbrandtslaan 16 te
Schoorl.
Beslissing op bezwaarschrift,
gericht tegen de weigering
bouwvergunning te verlenen voor
het gedeeltelijk vergroten van een
slaapkamer door het bijtrekken van
een balkon op het adres Admiraal
de Ruyterweg 7 te Egmond aan
Zee.
Toetsingskader 2009 i.v.m.
rechtmatigheid.

- Ingestemd wordt met bijgevoegd
agendavoorstel voor het presidium voor
het houden van een presentatieavond
over het definitief ontwerp van NieuwKranenburg op 29 oktober 2009.
Het college besluit via een memo antwoord
te geven aan de heer Ooijevaar.
Het college besluit:
Conform het advies van de commissie van
advies voor de bezwaarschriften van 7
september 2009:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te
verklaren;
2. de bezwaren gericht tegen het besluit
van 17 februari 2009 gegrond te
verklaren;
3. de bezwaren gericht tegen het besluit
van 21 juli 2009 ongegrond te verklaren:
4. in heroverweging het bestreden besluit
van 21 juli 2009 in stand te laten onder
aanpassing van de grondslag;
5. het verzoek om vergoeding van de
kosten gemaakt in de
bezwaarprocedure af te wijzen.
Het college besluit het bezwaarschrift
overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften nietontvankelijk te verklaren.
Het college besluit overeenkomstig het
advies van de commissie voor de
bezwaarschriften het bezwaarschrift
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit in stand te laten.
Het college besluit overeenkomstig het
advies van de commissie voor de
bezwaarschriften het bezwaarschrift
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit in stand te laten.

Het college besluit:
- Tot het vaststellen van het
toetsingskader 2009;
- Het toetsingskader via de commissie
van onderzoek ter informatie aan de
raad te sturen.

8.

0394

BO

Conceptnotitie Burgers Betrokken.

Geadviseerde beslissing:
1. Het college stelt haar reactie op de
inspraakreacties vast (zie bijgevoegde
tabel);
2. Het college stelt tekstuele aanpassingen
van de notitie vast (zie bijgevoegde
tabel);
3. Het college besluit de conceptnotitie
Burgers Betrokken voor vaststelling voor
te leggen aan de raad.

9.

0395

GG

Toegankelijkheid Jaagpaden.

10.

0397

MZ

Vaststellen tijdelijke regels Wet
Investeren in Jongeren.

11.

0398

GG

Voortgang 2e fase ontwikkeling
beeldmerk gemeente Bergen.

Het college besluit vast te stellen dat
Jaagpaden binnen de gemeente Bergen
volgens de gemeentelijke wegenlegger
openbaar zijn en dat deze – voor zover
hiervan (nog) geen sprake is - als zodanig
toegankelijk moeten worden gemaakt voor
het wandelnetwerk Bergen-Alkmaar-Heiloo.
1. Het college besluit in te stemmen met
het vaststellen van tijdelijke regels voor
de Wet Investeren in Jongeren;
2. De raad voor te stellen de verordening
“Tijdelijke Regels Wet Investeren in
Jongeren” vast te stellen.
Het college besluit kennis te nemen van
bijgaande memo en deze ter informatie voor
te leggen aan de raad.
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