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Vergadering van het college d.d. 11 oktober 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen 

wordt conform het voorstel 
besloten. 

 

     
1. 110522 Ontw Onderwerp:  

Instemmen met het versturen van memo Alcohol- en drugsmatiging aan 
de Raad.  
Besluit:  
Het college besluit kennis te nemen van en in te stemmen met het 
versturen van de memo Alcohol- en drugsmatiging aan de Raad.  

2. 
 
 

110528 BenB Onderwerp:  
Infrastructurele wijziging in GBA voor de adressen Van Teijlingenlaan en 
Van Brederodepark.  
Besluit:  
Het college besluit de schrijfwijze van de Van Teijlingenlaan en Van 
Brederodepark als een infrastructurele wijziging in de GBA te verwerken. 

5. 110531 
 

BenB Onderwerp:  
Subsidie 2012: Oranje en 4 mei Comités.  
Besluit: 
Het college besluit: 

- Een subsidie van € 1.450,00 toe te kennen aan Oranje Comité 
Egmond-Binnen;  

- Een subsidie van € 1.000,00 toe te kennen aan Stichting 
Evenementen Schoorl (SES);  

- Een subsidie van € 1.200,00 toe te kennen aan het 4 mei Comité 
Bergen NH; 

- Een subsidie van € 650,00 toe te kennen aan Comité 4 mei 
Schoorl, Groet en Camperduin; 

- Een subsidie van € 1.200,00 toe te kennen aan 4 mei Comité 
Egmond; 

- Aan Oranje vereniging Bergen een subsidie van € 350,00 toe 
kennen, het meerdere gevraagde af te wijzen; 

- De subsidie voor 2010 definitief vast te stellen zoals opgenomen 
in de bijlage bij dit advies.  

6.  110532 Directie Onderwerp:  
Beantwoording schriftelijke vragen van D66, gesteld voorafgaand aan de 
vakcommissie Nieuw Gemeentehuis op 14 september 2011.  
Besluit:  
Het college besluit kennis te nemen van de beantwoording van de 
schriftelijk, voorafgaand aan de vakcommissie Nieuw Gemeentehuis van 
14 september 2011, gestelde vragen van de raadsfractie van D66. De 
beantwoording is spoedheidshalve al naar de commissie verzonden.  

7. 110533 BenB Onderwerp:  
Retributie Honk- en Softbalvereniging The Bears.  
Besluit:  
Het college besluit in te stemmen met het toekennen van de jaarlijkse 
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(retributie) subsidie aan Honk- en Softbalvereniging The Bears, van € 
3.137,00.  

8. 110534 Ontw Onderwerp:  
I-tour kunstroute. 
Besluit:  

- Het college besluit € 6.200,- beschikbaar te stellen uit het 
Toerismefonds voor de realisatie van een I-tour van de 
kunstroute;  

- Bijgevoegde begrotingswijziging voor akkoord te ondertekenen.  
9. 110537 BenB Onderwerp:  

Subsidies 2012: Sportraad BES en Sportservice Noord-Holland en 
sportverenigingen.  
Besluit:  

- In te stemmen met het toekennen van een subsidie van € 
1.250,00 voor de Sportraad BES;  

- In te stemmen met het toekennen van een subsidie van € 
4.910,00 voor Sportservice Noord-Holland; 

- Sportservice Noord-Holland op grond van artikel 29,lid 4 
ontheffing te verlenen voor inzet van eigen middelen; 

- Conform de in dit advies opgenomen verenigingen op het gebied 
van sport een subsidie voor 2012 toe te kennen; 

- De subsidie voor 2010 definitief vast te stellen zoals opgenomen 
in de bijlage bij dit advies.  
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