BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 8 december 2009

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

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 15 december 2009
de secretaris,
de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 8 december 2009

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Agenda reguliere
persbijeenkomst.

Vastgesteld.

2.

Besluitenlijst BenW
1 december 2009.

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van 8
december 2009.
Bespreekstukken
Laten vervallen
voorkeursrecht op perceel
Hargerweg 6 (sectie F
nummer F 1210).

Conform vastgesteld.

3.1

0579

3.2

0580

3.3

0581

Het college besluit het
voorkeursrecht op het
perceel Hargerweg 6
(sectie F nummer F 1210)
te laten vervallen door
middel van het leggen van
een agrarische
bestemming.
Aanvullende subsidie 2009 Het college besluit een
bibliotheek.
incidentele aanvullende
subsidie van € 38.000,- te
verlenen aan de St.
Openbare Bibliotheek
Bergen voor 2009.
Opplussen particulier
Het college besluit:
woningbezit.
1. Om in gevolge artikel
36 van de Algemene
subsidieverordening
Bergen 2009 de
Beleidsregel opplussen
particulier woningbezit
goed te keuren voor
een proefperiode van
1 jaar vanaf 1 januari
2010;
2. opdracht te verlenen
aan St. Welzijn Bergen
voor 1 jaar voor het
begeleiden van oudere
eigenaar-bewoners bij
het opplussen;
3. de Vragenlijst
opplussen eigen
woning van de VNG en
het ministerie van
VROM te plaatsen op
de gemeentelijke
website.

Conform advies.

Conform advies .

Conform advies met
aanvulling punt 4; t.k.n.
algemene raadscommissie.

Besluitenlijst B. en W.
3.6

0584

Vaststellen uitvoering wet
gemeentelijke
antidiscriminatievoorzieningen (Wet ADV).

Het college besluit:
Conform advies.
1. Voor 2009 het bedrag
van € 0,1846 te
verhogen naar € 0,21
per inwoner. op basis
van de
subsidieaanvraag 2009
van Art. 1 Bureau en
de invoering van de
Wet ADV per 27 juli
2009;
2. het bedrag van
€ 821,13 voor 2009 te
beschikken aan Art. 1
Bureau en te dekken
uit FCL 6.620.01.00/
ECL425.00;
3. tot het aangaan van
een convenant van 26
Noord-Holland Noord
gemeenten met het
Art.1 Bureau
Discriminatiezaken
Noord-Holland Noord
overeenkomstig
bijgevoegd ontwerp;
4. tot het vanaf 2010 en
verder vaststellen van
de gemeentelijke
bijdrage aan het Art.1
Bureau op
€ 0,70 per inwoner per
jaar voor de uitvoering
van de Wet ADV;
5. akkoord te gaan met
bijgaande
begrotingswijzing;
6. tot het jaarlijks
overmaken van de
bijdrage aan het Art.1
Bureau voor de
uitvoering van de Wet
ADV via een
beschikking;
7. tot het informeren van
de ARC en raad over
de invoering Wet ADV,
via een nog vast te
stellen memo.
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Besluitenlijst B. en W.
3.7

0585

Eindvoorstel herinrichting
omgeving Ruïnekerk.

3.8

0586

Resultaat 2e fase
merkstrategie gemeente
Bergen.

3.9

0587

Wmo-stimuleringsfonds
2010.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het
definitieve voorstel
voor de herinrichting
van de omgeving van
de Ruïnekerk en de
daarvoor in de
begroting van 2009
opgenomen middelen
ter beschikking te
stellen;
2. Het voorstel ter kennis
neming aan te bieden
aan de gemeenteraad,
via een nog vast te
stellen memo;
3. Het verkeersbesluit te
nemen om
eenrichtingsverkeer
voor autoverkeer in te
voeren op de
Raadhuisstraat,
dusdanig dat
autoverkeer alleen van
Breelaan naar Hoflaan
mag rijden. Het
verkeersbesluit wordt
bekend gemaakt op de
daarvoor gebruikelijke
wijze, waarbij
belanghebbenden de
mogelijkheid wordt
gegeven binnen zes
weken na
bekendmaking
bezwaar te maken
tegen het besluit.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van
de resultaten van de 2e
fase merkstrategie
gemeente Bergen;
2. de resultaten van het
onderzoek voor te
leggen aan de raad;
3. de raad te adviseren in
te stemmen met de
creatieve uitwerking
van de merkstrategie
(fase 3 + 4).
Het college besluit aan de
Stichting Welzijn Bergen
eenmalig een subsidie toe
te kennen van € 9.875,00
voor het organiseren van
activiteiten rondom 5 mei
2010.
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Conform advies; memo voor
raad svp 15/12 in college.
Financiële bijlage i.v.m.
aanbesteding vertrouwelijk.

Conform advies.

Conform advies.

Besluitenlijst B. en W.
3.10

0590

3.11

0592

3.12

0593

3.13

0595

3.14

0596

Woningbouwcategorieën

Het college besluit:
1. De woningbouwcategorieën vastgelegd
in de (bijlagen van de)
Huisvestingsverordening als leidend
te beschouwen bij
woningbouwprojecten
in de gemeente
Bergen;
2. de projecten Altamira,
De Bedriegertjes en
Palermo hiervan uit te
zonderen in verband
met andere gemaakte
afspraken.
Machtiging ondertekenen
Het college besluit
raamovereenkomsten
wethouder mevrouw
Wmo-hulpmiddelen 2010
E. Trap te machtigen om
op 11 december 2009
namens de gemeente
Bergen de
raamovereenkomst(en)
Wmo-hulpmiddelen 2010
te ondertekenen.
Rooiaanvraag diverse
Het college besluit tot het
bomen conform
afgeven van een
inrichtingsplan
rooivergunning voor
Saenegheest-Oost.
diverse bomen conform
inrichtingsplan
Saenegheest-Oost (zie
bijlage 1).
Vaststellen
Het college besluit: de
Participatievisie Gemeente participatievisie “Kansen
Bergen “Kansen
Benutten” ter vaststelling
Benutten”.
voor te leggen aan de
raad.
Kerstgratificatie minima.
Het college besluit:
1. Uitvoering te geven
aan de motie
gratificatie minima.
2. Huishoudens met een
inkomen tot 120% van
de geldende
bijstandsnorm een
eindejaarsuitkering te
verstrekken van
€ 50,3. In te stemmen met de
wijze van uitvoering
zoals vermeld in het
voorstel.
4. Dekking te zoeken in
de middelen voor
bijzondere bijstand.
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Aanhouden i.v.m. overleg
portefeuillehouder.

Conform advies.

Conform advies.

Conform advies.

Conform advies.

Besluitenlijst B. en W.
3.15

0597

Terinzagelegging ontwerp
bestemmingsplan
Landelijk Gebied Noord.

3.16

0598

Besteding structureel
budget Cultuurhistorie
2009.

3.17

0599

Betalingen anders dan
reguliere loonbetalingen
aan
burgemeester/wethouders
vanaf 2006 tot en met
2008. Op grond van de
Wet openbaarheid van
bestuur.

Het college besluit:
Conform advies.
1. In te stemmen met het
ontwerp
bestemmingsplan
Landelijk Gebied
Noord;
2. het
ontwerpbestemmings
plan en bijbehorende
documenten conform
artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening jo
3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht
gedurende 6 weken
ter inzage leggen en
de aankondiging
publiceren in de
Staatscourant,
Bergens Nieuwsblad
en via de
elektronische weg.
Het college besluit om in te Conform advies.
stemmen met het voor
2009 beschikbare budget
Cultuurhistorie aan:
bijdrage in
restauratieverzoeken
voor het
grafmonument
Egmond-Binnen,
herdenkingsmonument Egmond
aan de Hoef en de
Koffiemolen in
Egmond aan de Hoef
professionalisering
van het vakgebied
door aanschaf
historisch
kaartmateriaal en
inwinnen extern
advies.
Het college besluit een
Conform advies.
overzicht van de
betalingen aan
burgemeester/wethouders
over 2006 tot en met 2008
te overleggen aan RTV NH
e.e.a. op grond van de
Wet openbaarheid van
bestuur.
In verband met de
gestelde tijdslimiet zijn de
stukken reeds verstuurd
aan RTV NH (voor 1
december 2009).

Nagekomen
bespreekstukken
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Besluitenlijst B. en W.
4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen.

Zie aantekeningen stukken.

5.

Nieuws uit het MT van 30
november 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

6.

Agenda raad van 15
december 2009.

Technische vragen bij 9. en
10. zo snel mogelijk naar raad
sturen, s.v.p. cc college.

7.

Aangehouden stukkenlijst.

8.

Aantekeningen en
toezeggingen college
tijdens algemene
raadscommissie van 1 en
2 december 2009.

Verzoek aan MT om
toezeggingen te bewaken.
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