
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 27 januari 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1.* 0829 FIN Vaststelling Productenraming 

2009. 
Het college besluit de productenraming 
2009 vast te stellen. 

2.* 0834 GG Offerte onderzoek naar ‘natte 
voorziening’ in Egmond. 

In te stemmen met bijgevoegd memo over 
de offerte onderzoek natte voorziening in 
Egmond. Het college besluit een memo 
hierover naar de raad te zenden. 

3.* 0835 GG Voorstel besteding 
bestemmingsreserve Toerisme 
2009 (eerste halfjaar). 

Het college besluit in te stemmen met het 
voorstel van de besteding van de 
bestemmingsreserve Toerisme voor 2009 
en de bijgevoegde begrotingswijziging. 

4.* 0836 GG Financiële bijdrage eerste fase 
‘Monnikenwerk”. 

Het college besluit de stichting De 
Wielenmaker een bedrag van € 1.500,- toe 
te kennen voor de uitvoering van de eerste 
fase van het project ‘Monnikenwerk’. 

5.* 0837 GG Zienswijze n.a.v. 
ontwerpvoorwaarden 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier m.b.t. 
jaarrondexploitatie van 
strandpaviljoens. 

Het college besluit in te stemmen met de 
zienswijze zoals die is verwoord in de 
bijgesloten brief. 

6.* 0838 PO Benoeming leden van de tijdelijke 
commissie voor de 
bezwaarschriften in het kader van 
de reorganisatie. 

a. Mevrouw mr.  M. Dekker per direct 
benoemen tot lid van van de 
commissie voor de bezwaarschriften 
in het kader van de reorganisatie, 
voorgedragen door de werkgever; 

b. de heer A. Laarhoven per direct te 
benoemen tot lid van de commissie 
voor de bezwaarschriften in het kader 
van de reorganisatie, voorgedragen 
door de gezamenlijke vakorganisaties;

c. de heer mr. Drs. H.J.M. van Gellekom 
per direct te benoemen tot voorzitter 
van de commissie voor de 
bezwaarschriften in het kader van de 
reorganisatie, op voordracht van 
bovengenoemde leden gezamenlijk; 

d. kennis te nemen van de aanwijzing 
van mevrouw A.B.M. Leek als 
ambtelijk secretaris van de commissie 
voor de bezwaarschriften in het kader 
van de reorganisatie. 

7.* 0839 PO Benoeming leden van de 
commissie voor de 
bezwaarschriften kamer 3 
(personele aangelegenheden) 

a. de heer mr. Drs. H.J.M. van Gellekom 
per direct benoemen tot voorzitter van 
Kamer 3 van de commissie voor de 
bezwaarschriften; 

b. mevrouw mr.  M. Dekker per direct 
benoemen tot lid van Kamer 3 van de 
commissie voor de bezwaarschriften; 

c. de heer mr. A.W.G. Nijman per direct 
te benoemen tot lid van Kamer 3 van 
de commissie voor de 
bezwaarschriften; 

d. mevrouw A.B.M. Leek per direct aan 
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te wijzen als ambtelijk secretaris van 
Kamer 3 van de commissie voor de 
bezwaarschriften. 

e. De ondernemingsraad op de hoogte 
op de hoogte stellen. 

8.* 0841 GG Verzoek om afgifte reguliere 
bouwvergunning. 

- reguliere bouwvergunning te verlenen 
voor het geheel oprichten van een 
woonhuis op het perceel Rondelaan 
20 te Bergen; 

- als nader voorschrift aan de reguliere 
bouwvergunning te verbinden dat, nu 
er sprake is van een bijzonder geval 
waarbij de toepassing van een 
breedtemeting bij een van de rechte 
lijn afwijkende rooilijn zou leiden tot 
een resultaat dat met de strekking van 
de bepalingen van het 
bestemmingsplan niet in 
overeenstemming valt te brengen, de 
breedte van de ter plaatse op te 
richten bebouwing van 12.50 m 
voldoet aan de eis van een minimaal 
gelijke verhouding bebouwd staat tot 
onbebouwd op het betreffende 
perceel; 

- de eerder in gang gezette 
vrijstellingsprocedure te beëindigen en 
de indieners van zienswijzen 
dienovereenkomstig te berichten. 

9.* 0842 GG  Vrijstellingsprocedure t.b.v. 
vervangende nieuwbouw op de 
percelen Herenweg 53-57 (’t 
Woud). 

1. In te stemmen met de voorgenomen 
bouwplannen; 

2. De inspraakprocedure te starten m.b.t. 
de voorgenomen bouwplannen en de 
daarbij ruimtelijke onderbouwing; 

3. Indien inspraakreacties worden 
ontvangen, het standpunt t.a.v. de 
bouwplannen te heroverwegen. 

4. Indien geen inspraakreacties worden 
ontvangen, de raadscommissie te 
horen en bij een positief advies van de 
commissie de procedure (art. 19 lid 1 
WRO) te vervolgen. 

10.* 0843 FIN Aanwijzingsbesluit 
heffingsambtenaar. 

1. Aan te wijzen als gemeenteambtenaar 
als bedoeld in artikel 231, tweede lid, 
onderdeel b van de Gemeentewet en 
artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ 
de navolgende ambtenaar: het hoofd 
van de toekomstige afdeling Interne 
Dienstverlening. 

2. Het eerder genomen besluit van 6 
november 2007 in te trekken. 

11.* 0845 MZ Huur De Oorsprong in het kader 
van welzijnsaccommodatiebeleid 
Schoorl-Groet. 

Het college besluit om met Kennemer 
Wonen te komen tot een huurcontract voor 
het gebouw De Oorsprong met 
terugwerkende kracht ingaande 1 januari 
2009. 
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