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Vergadering van het college d.d. 14 juni 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 

 
     
1. 110298 BOR Onderwerp: 

Aanleg van een speeltuin en minivoetbalveld in het plan Mosselaan in 
Egmond aan den Hoef. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

- Een krediet van € 30.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg 
van een speeltuin en minivoetbalveld in het plan Mosselaan in 
Egmond aan den Hoef en dit te financieren vanuit het Wmo-
stimuleringsfonds; 

- Conform de nota activabeleid het krediet in één keer af te 
schrijven; 

- De bij dit besluit behorende begrotingswijzing vast te stellen. 
2. 
 
 
 
 

110299 IDV Onderwerp: 
Het oninbaar stellen van openstaande posten belastingen over de jaren 
2002 t/m 2009 voor een bedrag van € 21.126,-. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

- Tot het oninbaar stellen van de openstaande belastingen over 
de jaren 2002 t/m 2009 voor het bedrag van € 21.126,-. 

3. 
 
 

110300 BenC Onderwerp: 
(Nieuwe) beslissing op bezwaar, gericht tegen het besluit d.d. 18 maart 
2008, verzonden op 3 april 2008, waarbij bouwvergunning eerste fase 
is geweigerd voor de bouw van een bijgebouw achter het hoofdgebouw 
op het perceel Breelaan 35 te Bergen 
Voorstel: 
Het college besluit; 

- Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
- Het bestreden besluit te herroepen; 
- De aanvraag om een bouwvergunning aan te houden en de 

procedure ex. artikel 19, tweede lid, WRO te volgen ten einde 
vrijstelling te overwegen van het bestemmingsplan voor het 
oprichten van een kantoor in het bijgebouw achter het 
hoofdgebouw op perceel Breelaan 35 te Bergen. 

4. 
 

110302 ONTW Onderwerp: 
Verlenging contract Sportbureau Alkmaar voor ondersteuning 
Sportraad BES. 
Voorstel: 
Het college besluit het contract met het Sportbureau Alkmaar voor de 
ondersteuning van de Sportraad BES met terugwerkende kracht te 
verlenen van 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 en de kosten ad € 5.000,- 
hiervoor te dekken uit het budget van de Sportnota 2008. 
 
 



 

5. 
 

110303 ONTW Onderwerp: 
ISV 3 geluidssanering toekenning budget voor uitvoering aan gemeente 
Alkmaar. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

- Het in het ISV 3 gelabelde bedrag van €51.000,- toe te kennen 
aan de gemeente Alkmaar voor de uitvoering van saneringen in 
het kader van de verplichting voortvloeiend uit de Wet 
geluidhinder. 

- In te stemmen met bijgaande conceptbrief. 
6. 
 
 

110304 BenB Onderwerp: 
Subsidieaanvraag Woodlands Festival 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit de stichting Woodlands een incidentele subsidie toe 
te kennen van € 7.000,- en het meer en overig gevraagde af te wijzen.  

7. 
 
 

110306 BenC Onderwerp: 
Beslissing op het bezwaarschrift van BlokartClub Nederland, gericht 
tegen het besluit van de burgemeester van 17 februari 2011, waarbij de 
burgemeester heeft besloten de evenementenvergunning voor het 
houden van een Blokart toertocht over het strand te weigeren.  
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor 
de bezwaarschriften: 

- het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de commissie 
voor de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren; 

- het bestreden besluit in stand te laten, met aanvulling van de 
grondslag zoals voorgesteld door de commissie voor de 
bezwaarschriften.  

8. 
 
 
 

110307  BenC Onderwerp:  
Erratum Perspectiefnota 2012.   
Voorstel: 
Het college besluit akkoord te gaan met het erratum blz 76 t/m 77 van 
de Perspectiefnota 2012 en deze aan de raad aan te bieden. In 
verband met de tijdige aanlevertermijn voor de Algemene 
Raadscommissie is het erratum al aangeleverd bij de griffie op 
woensdag 1 juni.  

9. 
 
 
 

110312 ONTW Onderwerp:  
Collegehotel in gemeente Bergen 
Voorstel:  
Het college besluit kennis te nemen van bijgaande memo betreffende 
collegehotel in de gemeente Bergen en deze ter informatie aan te 
bieden aan de raad.  

10. 
 
 

110313 BOR Onderwerp:  
Eindvoorstel herinrichting Heereweg Schoorl en grondaankoop fase 1.  
Voorstel:  
Het college besluit: 

- In te stemmen met het definitieve voorstel voor de herinrichting 
van de Heereweg; 

- In te stemmen met de grondaankoop in fase 1; 
- Het voorstel via een memo ter kennis neming aan te bieden aan 

de gemeenteraad. 
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11. 
 
 

110314 ONTW Onderwerp:  
Memo aan de raad in het kader van Kinderdagverblijf Pompelientje aan 
de Dorpsstraat 15 in Bergen.  
Voorstel:  
Het college besluit bijgaande memo ter kennisname aan de raad toe te 
zenden. 

12. 
 
 

110315 BenC Onderwerp:  
Bestuursrapportage 2010 beveiligingsbeheerder.  
Voorstel:  
Het college besluit:  

- De bestuursrapportage van de beveiligingsbeheerder over het 
jaar 2010 voor kennisgeving aan te nemen;  

- De bestuursrapportage ter kennisname te brengen aan de raad. 
13. 
 
 

110316 IDV Onderwerp:  
Programmabegroting 2012 en programmaverantwoording 2010 van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.  
Voorstel:  
Het college besluit:  

- De programmabegroting 2012 en de Programmaverantwoording 
2010 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar voor te 
leggen aan de gemeenteraad.  

- De raad te adviseren en in te stemmen met de Programma-
verantwoording 2010 en de Programmabegroting 2012 van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Hierdoor wordt niet 
automatisch ingestemd met de voornemens van het RHCA om 
niet meer dan de huidige 5% te bezuinigen vanaf 2013. 

 
 


	Afd.
	Onderwerp
	Besluit

