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de secretaris,
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Vergadering van het college d.d. 18 oktober 2011
Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening

2.

Presentatie
accommodatiebeleid
door Theo Valé

3.

Besluitenlijst BenW
van 11 oktober 2011

4.

Conform lijst van
Vastgesteld.
18 oktober 2011
Bespreekstukken
Onderwerp:
Evaluatie kaders notitie “Burgers Betrokken”.
Voorstel:
Het college besluit:
- In te stemmen met de voorgestelde verbeterpunten en acties voor het
wijkgericht werken en burgerparticipatie”;
- De notitie als discussiestuk aan de Algemene Raadscommissie aan te
bieden.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Uitkomsten onderzoek portocabin Egmond aan den Hoef, locatie De Weidjes.
Voorstel:
Het college besluit kennis te nemen van de onderzoeksresultaten naar een
tijdelijke jeugdvoorziening in Egmond aan den Hoef als vervanging voor de
bunker en de jongeren over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.
Besluit:
Conform vastgesteld, m.d.v. dat verdere invulling aan de orde komt bij de
behandeling in het college van het dossier Lamoraal.
Nagekomen
bespreekstukken
Onderwerp:
Oplegnotitie naar aanleiding van commissie BP inzake vaststellen
bestemmingsplan Bergen aan Zee – Dorpskern.
Voorstel:
Het college besluit:
- In te stemmen met bijgaande oplegnotitie;
- De raad voor te stellen de oplegnotitie tezamen met het
bestemmingsplan Bergen aan Zee – Dorpskern inclusief de nota van
beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen op basis van
artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vast te
stellen.
Besluit:
Conform vastgesteld.

4.1.

110538

4.3

110545

4.4

110547

Conform vastgesteld.
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4.5

5.

110549

Onderwerp:
Werkbegroting 2012 WNK.
Voorstel:
Het college besluit:
• In te stemmen met de werkbegroting 2012 WNK;
• De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op deze begroting;
• De raad op een later moment te adviseren over de ontwikkelingen
omtrent de afbouw van de gemeentelijke bijdrage aan WNK.
Besluit:
Conform vastgesteld. Aanvullend: het college neemt het initiatief tot het
opstellen van een brief, waar mogelijk mede namens de regio, gericht aan de
gemeente Alkmaar.
Ingekomen stukken en
Doorgenomen.
uitnodigingen

6.

Regionale
samenwerking

Besproken.

7.

Nieuws uit het MT van
17 oktober 2011

Ter kennisname
aangenomen.

8.

Nabespreken
raadsvergadering van
11 oktober 2011

Besproken.

9.

Nabespreken
commissievergadering
van 13 oktober 2011

Besproken.

10.

Agenda voortzetting
raadsvergadering van
24 oktober 2011

Doorgenomen.

11.

Aangehouden
stukkenlijst van
11 oktober 2011

Geactualiseerd.

