BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 18 januari 2011

Aanwezig:
Mw. drs. H. Hafkamp
C. Roem
A. Hietbrink
Mw. J. Luttik-Swart
R. Groninger

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Afwezig:
Mw. E. Trap

wethouder

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 25 januari 2011
de secretaris,
de burgemeester,

Besluitenlijst B. en W.
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Nr.

Reg.nr Onderwerp
.

Voorstel

Besluit

1.

Opening

2.

Besluitenlijst BenW
11 januari 2011.

3.

Conform lijst van
Conform advies.
18 januari 2011.
Bespreekstukken
Onderwerp:
Nota activabeleid 2011.
Voorstel:
Het college besluit de nota activabeleid goed te keuren en ter vaststelling aan
de raad voor te leggen.
Besluit:
Conform advies.
Onderwerp:
Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van 4
juni 2010, verzonden 4 juni 2010, waarbij de gevraagde persoonsgebonden
ontheffing van het bestemmingsplan “Bergen, Dorpskern Zuid” voor het
permanent bewonen van de recreatiewoning op het perceel Karel de Grotelaan
38 S, is geweigerd.
Voorstel:
Het college besluit gezien het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften:
1. Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit te herroepen en de beslissing op bezwaar aan te
houden totdat de procedure tot het verlenen van een persoonsgebonden
ontheffing.
Besluit:
Conform advies.
Onderwerp:
Beslissing op bezwaar, gericht tegen de weigering een persoonsgebonden
beschikking te verlenen voor het permanent bewonen van een recreatiewoning.
Voorstel:
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.
Besluit:
Conform advies.

3.1

0006

3.2

0008

3.4

0011

Conform advies.

Besluitenlijst B. en W.
3.5

0016

3.7

0022

4.

Onderwerp:
Voorstel bezuinigingen GGD Hollands Noorden en verzoek tot zienswijze van
het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden.
Voorstel:
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie van de GGD aangaande een voorstel voor
de bezuinigingen voor de GGD Hollands Noorden;
2. De voorgestelde zienswijze op de notitie van de GGD aangaande de
bezuinigingen, middels bijgevoegd raadsvoorstel en besluit, inclusief
bijlagen, ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Besluit:
Conform advies; (NB raadsvoorstel/besluitdictum i.o.m. pf-houder aanpassen.)
Nagekomen
bespreekstukken
Onderwerp:
Profielschets gemeentesecretaris/directeur.
Voorstel:
Het college besluit de profielschets voor de werving en selectie van de nieuwe
gemeentesecretaris/directeur vast te stellen.
Besluit:
Conform advies.
Ingekomen stukken en
Zie aantekeningen stukken.
uitnodigingen

5.

Nieuws uit het MT van
10 januari 2011.

Voor kennisgeving
aangenomen.

6.

Agenda raad van
27 januari 2011.

Voor kennisgeving
aangenomen.

7.

Aangehouden
stukkenlijst.

Voor kennisgeving
aangenomen.

