Conformlijst

Vergadering van het college d.d. 12 juli 2011
Nr. Reg.nr. Afd.

Onderwerp

Besluit

Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten.
1.

110360 BenC

2.

110361 ONTW

3.

110362 ONTW

4.

110365 BOR

Onderwerp:
- Procedureregeling met betrekking tot invoering generieke
functiebeschrijvingen, functiewaardering en inpassing
gemeente Bergen, 2011;
- Procedureregeling met betrekking tot onderhoud functieboek
gemeente Bergen, 2011.
Besluit:
- De procedureregeling met betrekking tot invoering generieke
functiebeschrijvingen, functiewaardering en inpassing
gemeente Bergen 2011;
- De procedureregeling met betrekking tot onderhoud
functieboek gemeente Bergen 2011 definitief vast te stellen.
Onderwerp:
Tweede memo van college aan raad inzake beantwoording vragen
commissie Bestemmingsplannen over ontwerp bestemmingsplan
Boendermakerhof.
Besluit:
De tweede memo met de beantwoording van vragen van de
commissie Bestemmingsplannen over ontwerp bestemmingsplan
Boendermakerhof vast te stellen en aan de raad te verzenden.
Onderwerp:
Taakstelling huisvesting statushouders stand van zaken juli 2011
Besluit:
- Met het rapportageformat Realisatie taakstelling huisvesting
verblijfsgerechtigden gemeenten eerste helft 2011 in te
stemmen en het rapportageformat naar de provincie NoordHolland en de Minister voor Immigratie en Asiel te versturen;
- De circulaire van het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en
Integratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de taakstelling huisvesting
vergunninghouders voor het tweede halfjaar van 2011 voor
kennisgeving aan te nemen;
- De rapportage Realisatie taakstelling huisvesting
verblijfsgerechtigden gemeenten eerste helft 2011 en de
circulaire voor het tweede halfjaar van 2011 voor
kennisgeving aan de raad aan te bieden met bijgevoegde
memo.

Onderwerp:
Status mob complex Egmond ad Hoef; raadsmemo.
Besluit:
Het college besluit bijgaande memo inzake de status van de
mogelijke aankoop van het mob complex in Egmond ad Hoef aan de

5.

110366 Brandweer

6.

110367 ONTW

7.

110368 ONTW

9.

110370 ONTW

raad aan te bieden.
Onderwerp:
Besluitvorming beleidsplannen brandweer.
Besluit:
- Kennis te nemen van het proces rondom besluitvorming
beleidsplannen Brandweer;
- Bijgaande memo ter kennisgeving aan de raad te zenden.
Onderwerp:
Plan van Aanpak: evaluatie MOV beleid 2008- 2011 en ontwikkeling
MOV beleid 2012 – 2015.
Besluit:
- Bijgevoegd plan van aanpak voor de uitvoering van de
evaluatie van het MOV beleid 2008-2011 en ontwikkeling van
het MOV beleid 2012 – 2015 vast te stellen.
- In te stemmen met de verzending van bijgevoegde memo aan
de raad over de aanpak van evaluatie en ontwikkeling van
het MOV beleid 2012 - 2015.
Onderwerp:
Postzegelbestemmingsplan Herenweg 43 in Bergen.
Besluit:
- In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan;
- De procedure van het bestemmingsplan op te starten hetgeen
betekent;
- Een vooraankondiging te doen in de plaatselijke krant en
tevens langs elektronische weg;
- Vervolgens het plan in de inspraak te brengen en tevens het
plan toe te sturen aan de betreffende instanties in het kader
van het vooroverleg;
- Bij geen inspraakreacties van burgers en geen negatieve
reacties van de betreffende instanties de procedure te
vervolgen door het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te
leggen conform de wettelijke eisen.
Onderwerp:
Verantwoording besteding bestemmingsreserve Toerisme
(Toerismefonds) eerste helft 2011.
Besluit:
- Kennis te nemen van de verantwoording van de bestedingen
gedaan in de eerste helft van 2011 uit de
bestemmingsreserve Toerisme 2011 (toerismefonds);
- Deze formeel goed te keuren;
- Een memo te sturen aan de raad ter kennisname.
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