BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 27 oktober 2009

Aanwezig:
Mw. drs. H. Hafkamp
A. Plomp
J. Mesu
J. Stam
W. Bierman

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
loco secretaris

Afwezig
R. Groninger
Mw. E. Trap

secretaris
wethouder

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 3 november 2009
de secretaris,
de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 27 oktober 2009

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening.

2.

Besluitenlijst BenW 13
oktober 2009.

Akkoord.

3.

Conform lijst van 20
oktober 2009.
Bespreekstukken
Ontslaan en benoemen
leden hoofdstembureau.

Akkoord.

3.2

0475

3.3

0479

Het college besluit vier
leden van het
hoofdstembureau,
benoemd bij B&W besluit
van 4 oktober 2005
ambtshalve te ontslaan en
conform bijgaand voorstel
de leden van het
hoofdstembureau
benoemen.
Vaststellen uitgangspunten Het college besluit de
voor Structuurvisie Schoorl gemeenteraad voor te
Klopt.
stellen de uitgangspunten
voor de structuurvisie
Schoorl Klopt vast te
stellen, conform
bijgevoegd conceptraadsvoorstel -en besluit.

Aanhouden. Een nieuw
advies wordt ingewacht.
Mogelijkheid beoordelen van
deelname
wethouder/directielid.

Akkoord, m.d.v. dat
“medewerker vastgoed” deel
uit gaat maken van “Q-team”.

Besluitenlijst B. en W.
3.4

0486

Regionale
samenwerkingsafspraken
taakstelling asielzoekers /
pardonners.

3.8

0490

Erratum
programmabegroting
2010.

3.9

0491

Discussienota
duurzaamheid.

Het college besluit:
Conform advies.
1. In te stemmen met het
voorstel “Regionale
Samenwerkingsafsprak
en taakstelling
reguliere
statushouders/generaal
pardonners, dat
besproken en
vastgesteld is in het
Portefeuillehoudersoverleg NoordKennemerland (PONK)
Wonen van 28 mei
2009;
2. mandaat te verlenen
aan de
portefeuillehouder
volkshuisvesting om op
het
Portefeuillehoudersoverleg NoordKennemerland (PONK)
Wonen van 29 oktober
2009 te besluiten over
een regionaal
vereveningsvoorstel
van de taakstellingen
generaal pardon en
reguliere
statushouders.
Het college besluit
Conform advies.
bijgaand memo
betreffende erratum
programmabegroting 2010
aan de raad aan te bieden.
Het college besluit:
Conform advies.
De discussienota
duurzaamheid aan te
bieden aan de raad;
Op de 2 december
2009 een discussie
aan te gaan met de
raad over de definitie
en ambitie van de
gemeente Bergen op
het gebied van
duurzaamheid.

-3-

Besluitenlijst B. en W.
3.10

0492

3.11

0493

Subsidieaanvraag 2009
De praktijk.

Het college besluit het
Conform advies.
verzoek om een bijdrage
van € 1.500,- voor het
openen van een ggz-chat
voor jongeren van
Stichting De Praktijk voor
2009 af te wijzen (gelet op
het geringe bereik van de
doelgroep binnen de
gemeente Bergen en
bovendien biedt de
Kindertelefoon ook
kinderen en ouders de
mogelijkheid om via
chatgesprekken vragen en
problemen te bespreken
en door te verwijzen.
Daarnaast is er het
Centrum voor Jeugd en
Gezin, een laagdrempelige
voorziening waar
ouders/opvoeders,
kinderen en jongeren
terecht kunnen met vragen
en waar ook
doorverwijzing naar
hulpverlening plaats vindt).
Aanvraag bouwvergunning Het college besluit:
Conform advies.
1e fase voor het
medewerking te
verbouwen van de
verlenen aan dit
bijgebouwen tot woonhuis
bouwplan;
op het perceel Bergerweg de artikel 19, lid 2
88 in Bergen.
WRO-procedure op te
starten;
de procedure hogere
grenswaarde op te
starten;
het bouwplan
ingevolge artikel 19a,
lid 4 WRO gedurende
6 weken ter inzage te
leggen;
tegelijkertijd de
stukken aangaande
de hogere
grenswaarde ter
inzage te leggen;
bij geen zienswijzen
de bouwvergunning
en vrijstelling te
verlenen en de
hogere grenswaarde
vast te stellen;
de raad in kennis te
stellen van de
afwijzing door het
verstrekken van een
kopie van het besluit.
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Besluitenlijst B. en W.
3.12

0494

3.13

0495

Verplaatsing tankstation
Van den Bosch naar
Bergerweg nabij 92 te
Bergen.

Het college besluit het
Aanhouden tot 3 november
principeverzoek,
2009.
medewerking te verlenen
aan de verplaatsing van
tankstation Van den Bosch
van de Kogendijk 2 naar
de locatie Bergerweg voor
92 te Bergen, af te wijzen.
Conform advies.
Afwijzen projectbesluit en Het college besluit:
Een projectbesluit ten
weigeren bouwvergunning aanzien van de bouw
1e fase t.a.v. de bouw van
van een woonhuis
een woonhuis met garage
met garage op het
op het perceel Herenweg
perceel Herenweg
achter 286 te Egmond aan
achter 286 te Egmond
den Hoef.
aan den Hoef af te
wijzen;
e
de bouwvergunning 1
fase ten aanzien van
de bouw van een
woonhuis met garage
op het perceel
Herenweg achter 286
te Egmond aan den
Hoef te weigeren;
geen medewerking te
verlenen aan een
bestemmingswijziging
van een woon- naar
een recreatieve
functie.
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Besluitenlijst B. en W.
3.14

0496

Voortgang herinrichting
omgeving Ruïnekerk.

Het college besluit in te
stemmen met de
uitgangspunten om te
komen tot een definitief
ontwerp voor de
herinrichting van de
omgeving van de
Ruïnekerk. De
belangrijkste
uitgangspunten daarbij
zijn:
Het inrichtingsvoorstel
dat ter inzage heeft
gehangen en tijdens
de inloopavond van
18 juni 2009 is
gepresenteerd vormt
het fundament voor
de verdere uitwerking;
Bij de verdere
uitwerking wordt qua
straatmeubilair en
lichtmasten een
klassieke sfeer
nagestreefd;
Overeenkomstig de,
in de
raadsvergadering van
22 september 2009
aangenomen motie
van
Gemeentebelangen
BES - met als
onderwerp: Historisch
bestratingmateriaal
Centrum Bergen -, bij
de verdere uitwerking
zoveel mogelijk het
bestaande
bestratingsmateriaal
terug te brengen.
Daarbij wordt
rekening gehouden
met het uitgangspunt
om de omgeving van
de Ruïnekerk voor
alle voetgangers (en
fietsers) goed
toegankelijk c.q.
begaanbaar te
maken;
Overeenkomstig de
eerder genoemde
motie het resterende
bestratingsmateriaal
op te slaan ter latere
verwerking in andere
beeldbepalende
straten.
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Aanhouden tot 3 november
2009, mede in verband met
afwezigheid Else Trap.
Wethouder Stam bespreekt
financiële aspecten met
ambtenaar.

Besluitenlijst B. en W.
3.15

0497

Opdrachtbevestiging
accountantscontrole 2009.

3.17

0499

Actualisering
onderhoudsplan
gemeentelijke gebouwen
en woningen 2009-2013.

3.18

0500

Provinciale Structuurvisie.

Het college besluit de
opdrachtbevestiging
accountantscontrole 2009
voor kennisgeving aan te
nemen.
Het college besluit:
Het geactualiseerde
onderhoudsplan
gemeentelijke
gebouwen vast te
stellen (Bijlage 4);
− In het raadsbesluit op
te nemen een extra
dotatie van € 535.000
aan de
egalisatievoorziening
onderhoud
gemeentelijke
gebouwen en
woningen door een
uitname uit de
Algemene reserve in
het jaar 2010;
In het raadsbesluit op
te nemen de
bestemmingsreserve
groot onderhoud
gemeentelijke
gebouwen
(€478.000,-)op te
heffen en het saldo
toe te voegen aan de
voorziening;
In het raadsbesluit op
te nemen om de bij dit
besluit behorende
begrotingswijziging
vast te stellen (Bijlage
3).

Conform advies.

Het college besluit de
zienswijze op de
provinciale structuurvisie
vast te stellen en dit ter
goedkeuring aan de
gemeenteraad voor te
leggen.

Aanhouden tot 3 november
2009.

Nagekomen
bespreekstukken
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Aanhouden. Agenderen voor
– en bespreken in portefeuillehoudersoverleg 2
november 2009.

Besluitenlijst B. en W.
3.19

0501

Jaarrekening 2008,
herziene begroting 2009
en begroting 2010 – GGD
Hollands Noorden.

Het college besluit om;
Conform advies.
- De gemeenteraad voor te
stellen om:
o de jaarrekening 2008
– GGD Hollands
Noorden vast te
stellen;
o de begrotingswijziging
2009 – GGD Hollands
Noorden vast te
stellen en dus in te
stemmen met een
verhoging van de
gemeentelijke
bijdrage van € 1,26
per inwoner voor
2009;
o de begroting 2010 –
GGD Hollands
Noorden vast te
stellen en daarmee in
te stemmen met een
verhoging van de
gemeentelijke
bijdrage van € 1,26
per inwoner.

4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen.

Doorgenomen.

5.

Nieuws uit het MT van 12
en 19 oktober 2009.

MT 12 oktober gesproken
over parkeeropbrengst
Hargen aan Zee. Overigens
(geldt ook voor MT 19
oktober) voor kennisgeving
aangenomen.

6.

Agenda raad van 27
oktober 2009.

Doorgenomen.

7.

Agenda
Informatiebijeenkomst:
Bespreking vele branden
(intern) 29 oktober 2009.

Doorgenomen.

8.

Agenda Project Hospitality
Valley 5 november 2009.

Doorgenomen.

9.

Aangehouden stukkenlijst.

Geactualiseerd.

10.

Aantekeningen en
toezeggingen college
Algemene raadscommissie
van 13 oktober 2009,
sessie A en B en 15
oktober.

Doorgenomen.
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