BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 3 februari 2009

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

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Afwezig:
Mw. E. Trap

wethouder

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 10 februari 2009
de secretaris,
de burgemeester,
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Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening.

2.

Besluitenlijst BenW 27
januari 2009.

Conform vastgesteld met
uitzondering van 3.4 (aankoop
HW3 te S.) wordt
aangehouden en met het
eerdere advies van 16
december 2008 opnieuw in
het college gebracht.

3.

Conform lijst van 3 februari
2009.
Bespreekstukken

Conform vastgesteld.

•
I

3.4

0851

Beslissing op
bezwaarschrift, gericht
tegen de verleende
vrijstelling en
bouwvergunning voor vier
(reeds gebouwde)
duinbalkons en een (reeds
geplaatste) strandafgang
aan de Boulevard te
II
Egmond aan Zee.

3.5

0854

Incidentele subsidie
Museum Egmond.

overeenkomstig het
Conform advies.
advies van de
commissie voor de
bezwaarschriften het
bezwaarschrift van de
heer en mevrouw B.
niet-ontvankelijk te
verklaren en
de overige elf
bezwaarschriften
ontvankelijk en
ongegrond te
verklaren;
III in afwijking van het
advies geen nader
onderzoek te
verrichten naar de
invloed op flora en
fauna door het
bouwplan;
IV het bestreden besluit
in stand te laten;
V het verzoek om
vergoeding van de
gemaakte kosten in
de bezwaarfase af te
wijzen.
Aan het museum van
Conform advies.
Egmond wordt een
subsidie toegekend van €
10.000,- ten behoeve van
het restaureren van het
dak.
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3.6

0855

Instellen commissie
Overleg Landelijk Gebied
Gemeente Bergen.

Het college besluit akkoord Conform vastgesteld met dien
te gaan met instellen van
verstande dat de dekking nog
de Commissie Overleg
nader moet worden bezien.
Landelijk Gebied
Gemeente Bergen en
hiervoor de Regeling
Commissie Overleg
Landelijk Gebied Bergen
vast te stellen.
1.
•

-3-
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Nagekomen
bespreekstukken
Nota Cultuurhistorie.

3.8

0857

3.9

0858

Toelichting besteding
gelden Initiatiefvoorstel
cultuurhistorie

3.10

0860

Vaststellen memo MCB.

1.

De Nota
Cultuurhistorie vast
te stellen en
aansluitend
gedurende zes
weken ter inzage te
leggen.
2.
De Nota
Cultuurhistorie in mei
2009 ter vaststelling
aan de Raad voor te
leggen (inclusief de
inspraakreacties die
worden opgenomen
in het definitieve
raadsvoorstel).
3.
Van de Raad
voorleggen om de
gelden Archeologie
structureel in de
begroting te
opnemen door
middel van een
begrotingswijziging.
1.
In te stemmen met in
deze toelichting
geformuleerde
besteding gelden
initiatiefvoorstel
cultuurhistorie.
2.
De raad voor te
leggen om de bij
Initiatiefvoorstel van
april 2008 benoemde
bedrag van €
100.000,-- door
middel van een
begrotingswijziging
formeel beschikbaar
te stellen.
In te stemmen met
bijgaand memo Museaal
Centrum Bergen en deze
ter informatie verstrekken
aan de raad via het
RIS/BIS systeem.
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Conform advies. NB voor
zover binnen financiële
mogelijkheden begroting.

Conform advies.

Inhoudelijk akkoord; wordt
nog even naar de redactie
gekeken door
portefeuillehouder RO.
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4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen.

Geen.

5.

Agenda raadscommissies
van 10 februari 2009
sessie A en B.

Besproken.

6.

Nieuws uit het MT van 26
januari 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

7.

Aangehouden stukkenlijst.

Aangepast.

8.

Toezeggingen college in
raadsvergadering van 27
januari 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.
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