Conformlijst

Vergadering van het college d.d. 7 juli 2009
Nr. Reg.nr. Afd.

Onderwerp

Besluit

Over onderstaande adviezen wordt
conform het voorstel besloten.
1.

0259

GG

Inhoud van het begeleidend
schrijven bij het aanvraagformulier
voor de persoonlijke
gedoogbeschikking
recreatiewoningen op 3
verschillende punten.

2.

0260

GG

Inrichting openbare ruimte in de
dorpskernen.

3.

0262

BR

Schenking Tankautospuit aan
Polen.

4.

0263

GG

5.

0264

BO

Beslissing op het bezwaarschrift,
gericht tegen het besluit van 13
maart 2009, waarbij besloten is tot
weigering van een lichte
bouwvergunning voor het geheel
oprichten van een berging op het
perceel Kerkedijk 6 te Bergen.
Verordening houdende de derde
wijziging van de Legesverordening
2009.

6.

0265

GG

Het college besluit:
• De mogelijkheid van het aanvragen van
een persoonlijke ontheffing op grond van
artikel 3:23 Wro op te nemen in het
aanvraagformulier.
• Ambtshalve een gedoogbeschikking
voor bepaalde tijd toe te kennen indien
de aanvraag niet voldoet aan de
voorwaarden voor een
gedoogbeschikking van onbepaalde tijd.
• Ambtshalve een gedoogbeschikking toe
te kennen indien de aanvraag niet
voldoet aan de voorwaarden voor een
ontheffing.
- Akkoord te gaan met de besteding van
€ 350.000,- voor een verbetering van de
openbare ruimte in de dorpskernen voor:
•
Het opstellen van het plan
inrichtingscriteria openbare ruimte
•
Aanschaf van meubilair na
vaststellen van het plan
•
Een aantal wegen en paden op te
knappen die niet zijn opgenomen
in de onderhoudsbegroting
- De begrotingswijziging goed te
keuren bij de gekozen optie 2.
Het college besluit de tankautospuit via het
gemeentebestuur van Graft de Rijp aan
Polen te schenken en akkoord te gaan met
het missen van een incidentele meevaller.
Het college besluit:
- Overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften de
bezwaren ontvankelijk en ongegrond te
verklaren.
- Het bestreden besluit in stand te laten.

Het college besluit de raad voor te stellen de
verordening houdende de derde wijziging
van de Legesverordening 2009 vast te
stelen een en ander overeenkomstig
bijgevoegd ontwerpraadsvoorstel en –
raadsbesluit.
Beslissing op bezwaarschriften,
Het college besluit:
gericht tegen het besluit van 26
- Overeenkomstig het advies van de
januari 2009, waarbij besloten is tot
commissie voor de bezwaarschriften de
weigering van een bouwvergunning
bezwaren ontvankelijk en ongegrond
voor het gedeeltelijk veranderen
verklaren.
van de woning met een dakopbouw - Het bestreden besluit in stand laten.
op het perceel Wagenmakersweg
- Het verzoek om vergoeding van de
13 te Groet.
kosten op grond van artikel 7:15, lid 2,
Awb af te wijzen.

7.

0266

GG

Nazending ruimtelijke schetsen
Kogendijk 93-95 aan leden
algemene raadscommissie.

8.

0267

GG

Vrijstellingsverzoek provincie
Noord-Holland voor de
reconstructie van de N512.

9.

0269

BO

Vaststelling Beleidslijn voor de
horeca-, prostitutie- en
speelautomatenhalbranche in het
kader van de Wet BIBOB.
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Het college besluit:
- In te stemmen met het bijgevoegde
memo voor de raadscommissie en
nazending van de schetsen.
- De overige vragen uit de
commissievergadering van 12 mei 2009
mee te nemen in een eventuele
planologische vervolgprocedure.
Het college besluit:
- Onder de voorwaarden zoals vermeld in
het collegebesluit van 23 oktober 2007
(bijlage I) medewerking te verlenen aan
het verzoek tot reconstructie van de
N512 conform bijgaand plan no.
2006/309 (bijlage II) van de provincie
Noord-Holland door het starten van een
vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
jo. 19, lid 4a WRO en in het kader
hiervan het plan gedurende 6 weken ter
inzage te leggen.
- Het ontwerp besluit niet voor te leggen
aan de algemene raadscommissie, en
op het voornemen geen inspraak te
voeren, een ander op basis van artikel 2,
lid 3, sub e van de Inspraakverordening.
- In te stemmen met bijgevoegde
‘ruimtelijke onderbouwing reconstructie
N512’ met bijbehorende onderzoeken
(bijlage III).
- Het bestemmingsplan voor aan te
kondigen conform het bepaalde in artikel
1.3.1. Bro.
- De algemene raadscommissie te
informeren over dit besluit door middel
van bijlage IV.
Het college besluit:
1. Vast te stellen de Beleidslijn voor de
horeca-, prostitutie- en
speelautomatenhalbranche in het kader
van de Wet BIBOB en de raad hierover
te informeren.
2. De bevoegdheid om het Landelijk
Bureau BIBOB (LBB) in te schakelen
voor vergunningen ex artikel 3 van de
Drank- en Horecawet te mandateren
aan de burgemeester met de instructie
het college te informeren over
beslissingen tot inschakeling van het
LBB.
3. Een werkafsprakenovereenkomst aan te
gaan met LBB voor de uitvoering van de
Wet BIBOB.
4. Het coördinatiepunt BIBOB neer te
leggen bij de stafafdeling
Bestuursondersteuning.
5. De senior beleidsmedewerker juridische
zaken (functienummer: 06.01.03) aan te
wijzen als BIBOB-coördinator.
6. Besluitvorming over de positionering

10.

0270

GG

11.

0271

GG

12.

0272

MZ

van het coördinatiepunt in de nieuwe
organisatie en de aanwijzing van de
BIBOB-coördinator daarbij aan te
houden totdat hierover meer
duidelijkheid is.
7. De secretaris/directeur mandaat te
verlenen tot het nemen van de besluiten
ten aanzien van het gestelde onder punt
6.
8. Vast te stellen de richtlijn archivering
BIBOB-adviezen.
Beslissing op het bezwaarschrift
Het college besluit:
gericht tegen het besluit d.d. 20
- Overeenkomstig het advies van de
januari 2009 om een
commissie bezwaarschriften, de
rooivergunning te verlenen voor het
bezwaarschriften ontvankelijk en
rooien van een ceder, een berk en
gegrond te verklaren.
een den op het perceel Zuidlaan 49 - In afwijking van het advies van de
te Bergen.
commissie voor de bezwaarschriften het
bestreden besluit in stand te laten met
wijziging van de motivering.
- Aan de vergunning de voorschriften te
verbinden dat herplant dient plaats te
vinden van een boom van eerste grootte
in overleg met de gemeente en er geen
kapwerkzaamheden mogen
plaatsvinden in het broedseizoen in de
periode van 15 maart tot 15 juli.
Prealabele vraagstelling aan GS
Het college besluit:
over ruimtelijke ontwikkelingen
- Kennis te nemen van het ambtelijke
rond de kern Egmond aan den
provinciaal standpunt met betrekking tot
Hoef.
de alternatieve locatie voor de
centralisatie van de sportvoorzieningen
rond Egmond aan den Hoef.
- Brief uit te laten gaan om gekozen
benaderingswijze en
ontwikkelingsrichtingen ter beoordeling
aan het college van GS voor te leggen
middels een prealabele vraagstelling.
Overeenkomst uitvoering
- De overeenkomst inzake uitvoering
gesubsidieerde arbeid tussen de
gesubsidieerde arbeid voor de periode
gemeente Bergen en het WNK van
van 1 april 2009 tot 1 januari 2012 vast
1 april 2009 tot 1 januari 2012.
te stellen.
- De overeenkomst te tekenen.
- Zorg te dragen voor versturing van de
getekende overeenkomst inzake
uitvoering gesubsidieerde arbeid voor de
periode van 1 april 2009 tot 1 januari
2012.
- De producten uit het productenboek
beschikbaar te stellen voor de
uitvoering.
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