BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 25 augustus 2009

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

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Afwezig:
J. Stam

wethouder

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 1 september 2009
de secretaris,
de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 25 augustus 2009

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening.

2.

Besluitenlijst BenW
18 augustus 2009.

Conform vastgesteld.

3.

Conformlijst van
25 augustus 2009.
Bespreekstukken
Vaststelling Besluit
mandaat en volmacht
gemeente Bergen 2009
met bijbehorend mandaaten volmachtregister.

Conform vastgesteld.

3.1

0344

3.2

0347

Budgethoudersregeling
gemeente Bergen 2009.

.

Het college besluit:
Conform advies.
1. het Besluit mandaat en
volmacht gemeente
Bergen 2009 met
bijbehorend mandaaten volmachtregister vast
te stellen en dit besluit
op de gebruikelijke wijze
bekend te maken;
2. het besluit van 4 juli
2006 in te trekken en
mandaat te verlenen
aan de directeur van
respectievelijk
Zorgcentrum De Marke
en Woningstichting
Kennemer Wonen tot
het verlenen van een
huisvestingsvergunning
aan nieuwe huurders
van hun woningen e.e.a.
onder de voorwaarden
als gesteld in het
ontwerpbesluit.
Het college besluit:
Conform advies.
1. In te trekken de
“budgethoudersregeling
gemeente Bergen” van
27 maart 2001;
2. Vast te stellen de
budgetregels ter
uitwerking van artikel 26
van Verordening op de
uitgangspunten voor het
financieel beleid en het
financieel beheer en
voor de inrichting van de
financiële organisatie
van de gemeente
Bergen 2008.

Besluitenlijst B. en W.
3.3

0348

3.4

0351

Beslissing op het
bezwaarschrift gericht
tegen het besluit
d.d. 4 november 2008
(verzonden op dezelfde
datum) waarbij onder
verlening van vrijstelling
een bouwvergunning
eerste fase is verleend
voor het geheel oprichten
van een woonhuis op het
perceel Vijverlaan 7 te
Bergen.
Aanvraag bouwvergunning
van Heijmans Vastgoed
B.V. voor bouw drie
woongebouwen met in
totaal 27 appartementen
op het terrein De Haaf aan
de Natteweg, te Bergen.

Geadviseerde beslissing:
I de bezwaarschriften
ontvankelijk en in
afwijking van het advies
van de commissie
ongegrond verklaren;
II het bestreden besluit, in
afwijking van het advies
van de commissie, onder
aanvulling van de
motivering in stand
laten.

Conform advies, brief aan
bezwaarden dusdanig
aanpassen dat een passage
wordt opgenomen waardoor
bezwaarden de mogelijkheid
krijgen om nadere informatie
in te winnen bij de
vakafdeling.

Het college besluit:
1. instemmen met de nota
‘behandeling ingediende
zienswijzen in het kader
van de
vrijstellingsprocedure ex
artikel 19 lid 2 WRO voor
de realisatie van het
project De Haaf’;
2. de ingediende
zienswijzen tegen de
ontwerpbesluiten
ongegrond verklaren;
3. met toepassing van
artikel 19 lid 2 WRO
vrijstelling en
bouwvergunning
verlenen voor de bouw
van de drie
woongebouwen met 27
appartementen;
4. met toepassing van
artikel 19 lid 2 WRO
vrijstelling verlenen voor
het realiseren van een
nieuwe ontsluiting van
landgoed De Haaf en de
reconstructie van de
Koninginneweg ter
hoogte van het project;
5. op grond van artikel 83
van de Wet geluidhinder
de gevraagde hogere
grenswaarden van 52
dB(A) voor het bouwplan
vaststellen.

Conform advies. (In het kader
van de sociale woningbouw
wordt nog met Kennemer
Wonen gesproken in relatie
tot Boendermakershof).

Nagekomen
bespreekstukken.
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Besluitenlijst B. en W.
3.7

0354

Besluit herplaatsing
medewerkers per 1
september 2009 in het
kader van de
reorganisatie.

Het College neemt kennis
van het besluit van de
gemeentesecretaris/
directeur aangaande de
herplaatsing van
medewerkers per 1
september 2009 in de
functies binnen de nieuwe
organisatie (als
weergegeven in de lijst
“functievervulling voor
herplaatsingscommissie”).

Conform advies.

4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen

Voor kennisgeving
aangenomen.

5.

Nieuws uit het MT van
17 augustus 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

6.

Aangehouden stukkenlijst

Voor kennisgeving
aangenomen.
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