BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 11 oktober 2011

Aanwezig:
Mw. drs. H. Hafkamp
C. Roem
A. Hietbrink
Mw. J. Luttik-Swart
W. Bierman
T. Engelsbel

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris
assistent secretaris

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 18 oktober 2011
de secretaris,
de burgemeester,
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Vergadering van het college d.d.11 oktober 2011
Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening

2.

Besluitenlijst BenW
van 4 oktober 2011

3.

Conform lijst van
Vastgesteld.
11 oktober 2011
Bespreekstukken
Onderwerp:
Sloop en herbouw strandtrap tegenover Hotel Bellevue, Boulevard Noord,
Egmond aan Zee.
Voorstel:
Het college besluit om in principe medewerking te verlenen aan de sloop en
de herbouw van de trap bij Bellevue in Egmond aan Zee volgens de
specificaties van de gemeente en dit vast te leggen in een overeenkomst
verstrekt met een boetebeding met de eigenaar/ ontwikkelaar.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Het aanwijzen van een portefeuillehouder Inkoop.
Voorstel:
Het college besluit de burgemeester aan te wijzen als zijnde
portefeuillehouder Inkoop.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Stand van zaken Ontwerp ons Derp.
Voorstel:
Het college besluit:
- In te stemmen met de gewijzigde aanpak voor Ontwerp ons Derp
zoals beschreven in het memo aan de gemeenteraad;
- De gemeenteraad met bijgevoegd memo informeren over de stand
van zaken rondom Ontwerp ons Derp.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Ontwerp Legger Zandige Kust.
Voorstel:
Het college besluit:
- Kennis te nemen van de nieuwe legger voor de Zandige Kust;
- Het HHNK te verzoeken over de gevolgen van de legger voor de
eigenaren en bewoners van het gebied verder voorlichting te geven.
Besluit:
Conform vastgesteld.

3.1

110520

3.2

110521

3.3

110523

3.4

110524

Vastgesteld.
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3.5

110526

3.6

110527

3.7

110497

3.8

110535

Nagekomen
bespreekstukken
Onderwerp:
Beantwoording openstaande vragen technische vragensessie Najaarsnota
2011 en Begroting 2012.
Voorstel:
- Het college besluit de memo met de beantwoording van openstaande
vragen na de technische vragensessie Najaarsnota 2012 van 4
oktober op het RIS te plaatsen;
- Het college besluit bijgaand erratum blz 100 van de
programmabegroting 2012 vast te stellen en aan de raad aan te
bieden.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) vragen van commissieleden.
Voorstel:
Het college besluit kennis te nemen van de beantwoording op de vragen van
een aantal raadsleden na de commissiebehandeling van het GRP. De
beantwoording is spoedheidshalve al naar de raad gezonden.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Overdracht huishoudelijk afvalbeheer naar HVC.
Voorstel:
Het college besluit:
1. Op basis van het door de raad op 3 maart 2011 vastgestelde
Afvalbeleidsplan 2011-2015 aan de raad voor te stellen:
a. Het huishoudelijke afvalbeheer voor bepaalde tijd (minimaal 10
jaar) over te dragen aan de HVC;
b. In te stemmen met de daarbij horende
dienstverleningsovereenkomst, inclusief bijlagen;
c. Een keuze te maken uit de mogelijke opties van
begrotingswijzigingen 2012-2015 voor het product Afval en dit als
voorstel aan de raad te adviseren;
2. Om op basis van Afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011 het
Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011
vast te stellen.
3. In te stemmen met de overgang van twee personeelsleden naar de
HVC, onder voorbehoud van acceptatie van het aanbod van de HVC
door de twee personeelsleden.
4. Het maatregelenplan voortkomend uit het Afvalbeleidsplan 20112015 vast te stellen.
Besluit:
1. c. Het college kiest voor optie 3, overigens conform vastgesteld.
Minderheidsstandpunt wethouder Luttik-Swart.
Onderwerp:
Vincent van Goghweg 4 te Bergen NH.
Voorstel:
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de concept-brief aan
dhr. B. te Bergen NH.
Besluit:
Conform vastgesteld.
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3.9

110536

Onderwerp:
Memo aan de raad kosten Bergermeer Gasopslag Stand van zaken 1
oktober 2011.
Voorstel:
Het college besluit bijgaande memo betreffende gemaakte kosten in verband
met het project Bergermeer Gasopslag ter informatie aan te bieden aan de
raad.
Besluit:
Conform vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken
en uitnodigingen

Doorgenomen.

5.

Nieuws uit het MT
van 26 september
2011 en 3 oktober
2011

Voor kennisgeving
aangenomen.

6.

Agenda raad van
11 oktober 2011

Doorgenomen.

7.

Agenda ARC
begroting 2012 van
13 oktober 2011

Doorgenomen.

8.

Aangehouden
stukkenlijst van
4 oktober 2011

Geactualiseerd.

9.

Ambtsbezoek
commissaris van de
Koningin, dhr.
Remkes op
23 november 2011

Besproken en akkoord.

