BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 30 juni 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 14 juli 2009
de secretaris,

de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 30 juni 2009

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening.

2.

Besluitenlijst BenW 23 juni
2009.

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van 30 juni
2009.
Bespreekstukken
Beleidsregels onttrekking
algemene reserve.

Conform vastgesteld.

3.1

0232

3.2

0235

3.3

0239

Het college besluit de
beleidsregels voor
onttrekking aan de
algemene reserve ter
vaststelling voor te leggen
aan de raad.
Aanlegvergunning
Het college besluit:
Smeerlaan 14 Schoorl.
- Tot het afwijzen van
het verzoek om
projectbesluit voor een
aanlegvergunning
Smeerlaan 14 te
Schoorl;
- tot het weigeren van
een aanlegvergunning
voor het aanbrengen
van verharding rondom
een paardenbak op dit
perceel.
- De raad in kennis te
stellen van de
(gemotiveerd)
weigering van het
verzoek om een
projectbesluit.
Instellen kwaliteitsteam
Het college besluit:
(Q-team) voor project Mooi 1. In te stemmen met het
Bergen.
instellen van een
Q-team voor het
bepalen van de
stedenbouwkundige
contouren van het
project Mooi Bergen;
2. in te stemmen met de
voorgestelde
samenstelling van het
Q-team.

Conform advies.

Conform advies.

In principe akkoord met het
instellen van het Q-team;
uitwerking van het
voorliggend voorstel, met
name op de onderdelen 3a en
4, wordt ingewacht.
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3.5

0241

3.10

0257

Plan van aanpak project
Het college besluit:
‘Ontwerp ons Derp’,
• Akkoord te gaan met
waaronder herinrichting en
de voorgestelde
maatregelen tegen de
werkwijze conform het
wateroverlast dorpskern
plan van aanpak
Egmond aan Zee op het
‘Ontwerp ons Derp,
Westeinde, de Voorstraat,
d.d. 22 juni 2009;
het Pompplein en het
• Opdracht te geven tot
Burg. Eymaplein.
de herinrichting van het
Westeinde, de
Voorstraat, het
Pompplein en het
Eymaplein
overeenkomstig het
voorgestelde proces en
de bijbehorende
planning.
• De conclusies van de
inloopavond voor de
verkeerscirculatie te
Egmond aan Zee te
betrekken bij het
ontwerp.
• De gemeenteraad over
voorgaande punten te
informeren via een nog
op te stellen en vast te
stellen memo.
Uitstallingenbeleid.
Het college besluit:
1. De beleidsregel
Uitstallingen Gemeente
Bergen vast te stellen;
2. de inspraaknota
Uitstallingenbeleid vast
te stellen;
3. betrokken reclamanten
op de hoogte te stellen
van de inspraaknota;
4. het persbericht vast te
stellen en te
verspreiden;
5. de beleidsregel en
inspraaknota als
ingekomen stuk aan te
bieden aan de raad.
Nagekomen
bespreekstukken
-

-3-

Conform advies; (ambtenaar
toerisme/recreatie alsmede de
wijkwethouder betrekken).

Conform advies.

Besluitenlijst B. en W.
3.12

4.

0258

Jazz en Sail 2009.

Het college besluit:
Aan de organisator
van het Jazz gedeelte
van het evenement
Jazz en Sail wordt
éénmalig € 1.500
subsidie toegekend.
Aan de organisator
van het Sail gedeelte
van het evenement
Jazz en Sail wordt
éénmalig € 1.500
subsidie toegekend.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen

In verband met
werkbezoek Zijpe agenda
niet afgemaakt.

-4-

Conform advies; gemist wordt
een passage inzake de
mogelijkheden van een
andere wijze van
ondersteuning door de
gemeente. (natura); dit graag
alsnog.

