BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 24 maart 2009

Aanwezig:
Mw. drs. H. Hafkamp
Mw. E. Trap
A. Plomp
J. Mesu
J. Stam
R. Groninger

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 31 maart 2009
de secretaris,
de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 24 maart 2009

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Agenda reguliere
persbijeenkomst.

Vindt geen doorgang in
verband met special B&W –
MT.

2.

Besluitenlijst BenW 17
maart 2009.

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van 24 maart
2009.
Bespreekstukken
Kunstproject Bergen
Geestgrond.

Conform vastgesteld.

3.1

0025

Het college besluit aan de
Stichting Bergen
Geestgrond een
eenmalige subsidie toe te
kennen van € 10.000,voor activiteiten in het jaar
2009.

Conform advies.

Besluitenlijst B. en W.
3.2

0028

Uitstel verkoop
Het college besluit de raad Conform advies; tijdelijk
Watertorenterrein en sloop voor te stellen:
gebruik terrein svp
zwembadgedeelte.
1. de verkoop van het
maatschappelijke functie.
Watertorenterrein,
waarvan de afronding
in december 2009
stond gepland, in
verband met de
kredietcrisis uit te
stellen. Dit uitstel te
gebruiken om de
planvorming voor de
nieuwe
sportvoorzieningen in
de Egmonden verder
uit te werken en
hiervan later dit jaar
een tussenrapportage
te ontvangen.
2. als gevolg van het
uitstel van de verkoop
en de noodzaak om
zekerheid te bieden
voor de continuïteit
van de exploitatie van
de sporthal, uit te
spreken de sporthal
open te houden tot 1
juli 2015, in plaats van
het eerder besloten 1
juli 2010;
3. door de duurzame
waardevermindering
van de Watertoren, de
boekwaarde per 1
januari 2009 met 2/3 af
te boeken. Deze extra
afboeking van
€ 2.333.355 te dekken
door een uitname uit
de algemene reserve.
4. de vrijval van
kapitaallasten 2009
van € 396.413 te
bestemmen voor de
sloop van het
zwembadgedeelte en
de tijdelijke inrichting
van het vrijkomend
terrein.
5. de vrijval van
kapitaallasten 2010 en
verder, minus een
bedrag voor de
exploitatie van de
sporthal, te laten
vrijvallen ten gunste
van de algemene
reserve.
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3.3

0029

Inventarisatielijst
aanvragen jaarschijf 2010.

3.4

0031

Memo t.b.v. presidium
presentatieavond.

3.7

0038

Schetsverkaveling voor
project Schoorl.

3.8

0039

Herbenoemen de heer ir.
R. Reijke als voorzitten
welstandscommissie.

3.9

0040

Vaststellen kaders Wet
ruimtelijke ordening.

6. de bij dit besluit
behorende
begrotingswijziging
vast te stellen.
- De inventarisatielijstaanvragen
voorzieningen
onderwijshuisvesting
voor de jaarschijf
2010, zoals
omgeschreven in
bijlage 1, vast te
stellen.
- De deadline voor het
indienen van
aanvragen voor de
jaarschijven 2013 tot
en met 2015 te stellen
op 15 april 2009.
Ingestemd wordt met het
agendavoorstel voor het
presidium voor het houden
van een presentatieavond
over het MCB 2009 op 2
april 2009.
1. Kennis te nemen van
de schetsverkaveling
van
stedenbouwkundige
Trompert voor het
project Schoorl Klopt;
2. instemmen met het
voorstel dat de
schetsverkaveling op
25 maart 2009 wordt
getoond aan de
klankbordgroep
Schoorl Klopt.
Het college besluit de raad
voor te stellen de heer ir.
R. Reijke ter te benoemen
als voorzitter van de
welstandscommissie tot 1
juli 2012.
De raad voor te stellen te
besluiten conform het
raadsvoorstel ‘vaststellen
kaders nieuwe Wet
ruimtelijke ordening’.
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Conform advies.

Verzoek voor de 23e april
i.p.v. 2 april.

Conform advies.

Conform advies.

Conform advies.

Besluitenlijst B. en W.
3.10

0041

Beleidsnotitie Ruimtelijke
visie op hotels en
pensions, beantwoording
reacties fracties in de vorm
van een memo.

3.11

0042

Advies aanvraag
vergunning aanleg
pijpleiding art. 95
Mijnbouwbesluit t.b.v.
Bergermeer Gasopslag
TAQA.

Vaststellen memo
beleidsnotities hotels en
pensions, deze toevoegen
aan de beleidsnotitie
hotels en pensions en de
nota van beantwoording
inspraak, en het geheel
voorleggen aan de
algemene raadscommissie
en vervolgens aan de raad
ter vaststelling.
1. Het Ministerie van EZ
te adviseren onder
voorbehoud inzake de
aanvraag vergunning
aanleg pijpleiding art.
95 Mijnbouwbesluit
t.b.v. Bergermeer
Gasopslag; het
voorbehoud betreft de
besluitvorming inzake
de locatie van putten
en gasbehandelingsinstallatie, alsmede
hierdoor de exacte
locatie van de
leidingen.
2. Het advies conform
brief aan het Ministerie
van Economische
Zaken te doen uitgaan.
3. De raad kennis te laten
nemen van brief.
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Conform advies.

1. conform advies, 2. conform
advies, 3. conform met dien
verstande dat er een memo
naar de raad moet gaan,
waarin uitgelegd wordt wat de
strekking van de brief is.

Besluitenlijst B. en W.
3.12

0048

Actualisatie
beheerplannen en
uitvoeringsprogramma
wegen en riolering 2009.

1. In te stemmen met de Conform advies.
actualisatie van de
beheerplannen en het
uitvoeringsprogramma
wegen en riolering
2009 en het ter
kennisname te brengen
aan de raad door
middel van bijgaande
memo.
2. om € 400.000 van de
bij bespaarde
uitvoeringskosten van
de overstort Voorzienig
Damweg/N9 te
bestemmen voor de
riolering rond de
Ruïnekerk en om de
overige op hetzelfde
project bespaarde
€ 400.000 bij de
besluitvorming van de
najaarsnota 2009 te
betrekken.
3. de bij dit besluit
behorende
begrotingswijziging
vast te stellen.
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3.13

0044

3.15

0046

3.16

0047

Nagekomen
bespreekstukken
Uitgangspunten voor
Structuurvisie Bergen
Centrum.

Instemmen met het
Conform advies.
gewijzigde conceptraadsbesluit tot vaststelling
voor de uitgangspunten
van de structuurvisie
Bergen Centrum.

Verstedelijkingsafspraken
2010-2020
gebiedsdocument.

1. Kennisnemen van het Conform advies.
gebiedsdocument
Noord-Holland Noord
versie 12 maart 2009
ten behoeve van de
verstedelijkingsafsprak
en 2010-2020.
2. Kennisnemen van de
ontwikkelingen op het
gebied van
verstedelijkingsafsprak
en sinds de
collegevergadering
van 24 februari 2009.
Herstructurering
Het college besluit in te
Na toelichting
Welzijnswerk Bergen.
stemmen met de
portefeuillehouder akkoord.
Toelichting bij advies B&W toelichting bij het advies
registratienummer 090020. over de herstructurering
van het Welzijnwerk
Bergen.
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4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen

Voor kennisgeving
aangenomen.

5.

Nieuws uit het MT van 16
maart 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

6.

Aangehouden stukkenlijst.

Voor kennisgeving
aangenomen.

7.

Aantekeningen en
toezeggingen college in
raadscommissie van 17
maart 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen,
svp ambtelijk uitwerken.

-8-

