Conformlijst

Vergadering van het college d.d. 20 december 2011
Nr. Reg.nr. Afd.

Onderwerp

Besluit

Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten.
1.

110695 ONTW

2.

110696 ONTW

3.

110697 BOR

4.

110698 ONTW

5.

110699 ONTW

Onderwerp:
Beleidsnota Handhaving Kwaliteitseisen Kinderopvang.
Besluit:
Het college besluit akkoord te gaan met de Beleidsnota Handhaving
Kwaliteitseisen Kinderopvang die in 1 januari 2012 in werking treedt en
het college stemt in met verzending van de bijgevoegde memo aan de
raad.
Onderwerp:
Aanwijzing toezichthouder in het kader van de Wet Kinderopvang.
Besluit:
Het college besluit:
- De directeur van de GGD Hollands Noorden aan te wijzen als
toezichthouder peuterspeelzalen;
- in te stemmen dat de directeur van GGD Hollands Noorden
gemandateerd is om in zijn plaats personen als toezichthouder voor
kinderopvang en peuterspeelzalen aan te wijzen die werkzaam zijn
onder verantwoordelijkheid van de GGD.
Onderwerp:
Beantwoording vraag 11/23 ARC voetpad Catrijp en Groet.
Besluit:
Het college besluit kennis te nemen van het memo aan de raad met
betrekking tot de beantwoording van toezegging 11/23 over het voetpad
tussen Catrijp en Groet.
Onderwerp:
Update bestemmingsplan Boendermakerhof.
Besluit:
Het college besluit aan de raad het voorstel te doen om:
1. Af te wijken van vigerend beleid en in dit specifieke geval een
andere volkshuisvestelijke indeling acceptabel te vinden;
2. Van appartementengebouw blok C een verdieping af te halen, de
ondergrondse parkeergarage niet te realiseren en het
bestemmingsplan Boendermakerhof zodanig aan te passen
Het college besluit:
3. In te stemmen met bijgaand memo aan de raad en deze ter
bespreking aan de commissie Bestemmingsplannen te
verzenden.
Onderwerp:
Plan van aanpak nulmeting en convenanten gasopslag Bergermeer.
Besluit:
Het college besluit
- In het kader van de informatieplicht aan de raad, de raad de
memo aan te bieden inzake het plan van aanpak nulmetingen met
betrekking tot het project Gasopslag Bergermeer.

6.

110700 ONTW

7.

110701 ONTW

8.

110702 BenB

9.

110703 BenB

Onderwerp:
Toekennen van een incidentele subsidie voor toneelvoorstellingen over
alcohol en drugs voor leerlingen van de Berger Scholengemeenschap.
Besluit:
Het college besluit in te stemmen met het toekennen van een incidentele
subsidie à € 2.225,30 voor toneelvoorstellingen over middelengebruik
voor leerlingen van de Berger Scholengemeenschap.
Onderwerp:
Voortgang traject UMTS masten Egmond aan den Hoef en EgmondBinnen.
Besluit:
Het college besluit kennis te nemen van bijgevoegd memo en deze aan
de raad ter informatie aan te bieden.
Onderwerp:
Bulkadvies subsidies 2012, betreffende Wijkverenigingen, St. Wrakhout,
Peuterspeelzalen, Evenm.cie.Egmond-Binnen, RTV80, TDJ Bergen,
Vluchtelingenwerk, St. Anders Actieven, Buurtbus Bergen, Kunst/Cultuur,
VVV, de Wering en tkn Veilig Verkeer Nederland en Verkeersbrigadiers.
Besluit:
Het college besluit:
- Conform de in bijlage 1 behorende bij dit advies opgenomen
verenigingen en de subsidieoverwegingen 2012 (bijlage 2) een
subsidie 2012 toe te kennen en 2010 definitief vast te stellen;
- Op de subsidieaanvragen van Art. 1 AntiDiscriminatieburo, het
Opvoedspreekuur (verantwoording via maatwerk JGZ) en de
dorpshuizen in afwijking van de Algemene subsidieverordening
Bergen (AsB) uiterlijk 1 februari 2012 een besluit te nemen en de
stichtingen hiervan middels een brief op de hoogte stellen;
- De aanvragen waarop besluitvorming uiterlijk 1 februari 2012
e
plaatsvindt te bevoorschotten voor het 1 kwartaal 2012 op het
subsidieniveau 2011;
- Op de subsidieaanvraag van Nieuw-Kranenburg, ontvangen 5
december 2011, uiterlijk 31 maart 2012 een besluit te nemen en
e
bevoorschotting 1 kwartaal 2012 uiterlijk 31 maart 2012 te doen;
de stichting wordt hiervan middels een brief op de hoogte gesteld;
- Op grond van artikel 36 en 29, lid 3 van de AsB aan de
verenigingen/stichtingen Kunst/Cultuur, Tafeltje Dekje Bergen,
Buurtbus Bergen en Vluchtelingenwerk ontheffing van eigen
vermogen toe te kennen;
- Op grond van artikel 18 AsB aan Stichting Olke Bolke
Peuterspeelzalen Bergen over de eerste 2 kwartalen van 2012
een voorschotbetaling te doen, in afwachting van het nieuw te
vormen bestuur en een (eventuele) fusie.
Onderwerp:
Wmo subsidieregelingen toekenning 2012 en vaststelling 2010.
Besluit:
Het college besluit:
- In te stemmen met het toekennen van een subsidie van €
1.577,88 aan GGZ NHN voor 2012;
- In te stemmen met het toekennen van een subsidie van €
9.871,00 aan RCO de Hoofdzaak voor 2012;
- In te stemmen met het toekennen van een subsidie van €
11.458,00 aan Stichting Mantelzorgcentrum voor 2012;
- In te stemmen met het toekennen van een subsidie van €
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49.000,00 aan Humanitas voor 2012;
In te stemmen met het vaststellen van de subsidies 2010 zoals in
dit advies opgenomen.
Onderwerp:
Voorontwerp omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) voor de
sloop en bouw van een twee-onder-één kap woning op het adres
Herenweg 53 en 55 in Bergen.
Besluit:
1. In te stemmen met de voorontwerp omgevingsvergunning voor de
sloop en bouw van een twee-onder-één kap woning op het adres
Herenweg 53 en 55 in Bergen
2. De procedure van de omgevingsvergunning
(projectafwijkingsbesluit) op te starten hetgeen betekent:
- een vooraankondiging te doen in de plaatselijke krant en tevens
langs elektronische weg;
- vervolgens het bouwplan in de inspraak te brengen en tevens het
bouwplan toe te sturen aan de betreffende instanties in het kader
van het vooroverleg.
Onderwerp:
Beslissing op bezwaar tegen de besluiten van 22 juni 2011, verzonden 27
juni 2011, waarbij het herhaald verzoek om handhaving en het verzoek
tot het uitbetalen van een dwangsom zijn afgewezen.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften:
I
het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
II
de bestreden besluiten te handhaven.
Onderwerp:
Beslissing op bezwaar, gericht tegen de verleende omgevingsvergunning
voor eenmalig gebruik van grond voor bollenteelt in het seizoen 2011 2012.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
Onderwerp:
Herijking verdeelsystematiek gemeentefonds / algemene uitkering.
Besluit:
Het college besluit dit voorstel voor kennisgeving aan te nemen.
Onderwerp:
Kaderbrief 2013.
Besluit:
Het college besluit de Kaderbrief 2013 vast te stellen.
Onderwerp:
Subsidies 2011 en 2012 GGD en Stichting De Wering ten behoeve van
het Centrum voor Jeugd & Gezin, Vaststelling subsidies 2009 en 2010
GGD ten behoeve van Centrum voor Jeugd en Gezin.
Besluit:
Het college besluit in te stemmen met:
1. Toekennen van een subsidie à € 27.908,00 aan de GGD
Hollands Noorden voor de uitvoering van maatwerkactiviteiten in
2011 in het kader van jeugdgezondheidszorg en
opvoedondersteuning.
2. Toekennen van een subsidie à € 54.662,78 aan de GGD
Hollands Noorden voor de uitvoering van maatwerkactiviteiten in
2012 in het kader van jeugdgezondheidszorg en
-

10. 110704 ONTW

11. 110705 BenC

12. 110706 BenC

13. 110707 BenC

14. 110708 BenC

15. 110711 ONTW
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16. 110712 BOR

17. 110713 ONTW

18. 110714 ONTW

19. 110715 ONTW

20. 110716 ONTW

opvoedondersteuning.
3. Toekennen van een subsidie a € 3.056,23 aan de GGD Hollands
Noorden voor de borging van Triple 2012.
4. Het vaststellen van de subsidie à € 37.748,84 aan de GGD
Hollands Noorden voor maatwerkactiviteiten in het kader van
jeugdgezondheidszorg en opvoedondersteuning in 2009.
5. Het vaststellen van de subsidie à € 41.583,00 aan de GGD
Hollands Noorden voor maatwerkactiviteiten in het kader van
jeugdgezondheidszorg en opvoedcursussen in 2010.
6. Het vaststellen van de subsidie à € 52.060,00 aan de GGD
Hollands Noorden voor uitvoering van het opvoedspreekuur 2010.
7. Toekennen van een subsidie à € 27.692,44 aan Stichting de
Wering voor het uitvoeren van schoolmaatschappelijk werk 2011.
Onderwerp:
Omzetting overeenkomst huur naar bruikleen voor Stichting
Kinderopvang Schoorl ten behoeve van PSZ ’t Kwetternest te Groet.
Besluit:
Het college besluit om de huidige huurovereenkomst met betrekking tot
PSZ ’t Kwetternest (Molenpad 13 te Groet), tussen de gemeente en
Stichting Kinderopvang Schoorl, om te zetten naar een
bruikleenovereenkomst voor de duur van één jaar.
Onderwerp:
Magazijncomplex Hoeverweg, indienen verzoek om ontheffing van
provinciale structuurvisie.
Besluit:
Het college besluit:
• Een verzoek om ontheffing bij GS in te dienen, via ARC en
gemeenteraad, voor de functiewisseling van het Magazijncomplex
Egmond aan den Hoef van Defensiedoeleinden naar
bedrijventerrein;
• Na het raadsbesluit op het ontheffingsverzoek het voor-ontwerp
postzegelbestemmingsplan in de inspraak te brengen.
Onderwerp:
Vaststellen postzegelbestemmingsplan Sportlaan 2-4 Schoorl.
Besluit:
- De raad voor te stellen: het bestemmingsplan Sportlaan 2-4
Schoorl (bijlage 2), inclusief de nota van beantwoording
zienswijzen (bijlage 3) op basis van artikel 3.8, lid 1 sub e van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) vast te stellen;
- Het besluit hogere waarde verkeerslawaai in het kader van de Wet
geluidhinder vast te stellen.
Onderwerp:
Oplegnotitie inzake de vaststelling van bestemmingsplan Egmond aan
Zee – Centrum en Boulevard.
Besluit:
Het college besluit:
- In te stemmen met bijgaande oplegnotitie;
- De raad voor te stellen de oplegnotitie tezamen met het
bestemmingsplan Egmond aan Zee – Centrum en Boulevard
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.
Onderwerp:
Kleine wijziging minimabeleid ivm vergoeding alternatieve zorg.
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21. 110724 ONTW

22. 110725 IDV

23. 110726 ONTW

24. 110727 ONTW

25. 110728 ONTW

26. 110729 BenC

27. 110730 ONTW

Besluit:
Het college besluit in ons minimabeleid op te nemen dat we de maximale
vergoeding van de CZM voor alternatieve zorg aanvullen tot een bedrag
van maximaal €300,- per kalenderjaar.
Onderwerp:
Diverse principeverozeken/ bouwaanvragen op het perceel
Nachtegalenlaan 2 te Schoorl (dossier familie Dapper).
Besluit:
De twee principeverzoeken en drie bouwaanvragen 1e fase af te wijzen.
Onderwerp:
Vaststellen van de Uitvoeringsregeling hondenbelasting Bergen.
Besluit:
Het college besluit vast te stellen de volgende regeling:
- Uitvoeringsregeling hondenbelasting Bergen.
Onderwerp:
Uitbreiding Zone B Parallelweg EaZ.
Besluit:
Het college besluit in te stemmen met het voorstel om, in aanvulling op
het collegebesluit van 1 november 2011 omtrent vaststelling van het
Aanwijzingsbesluit 2012, Parallelweg nr. 14 t/m 20 te Egmond aan Zee
toe te voegen aan zone B (betaald langparkeren m.u.v.
vergunninghouders), en het Aanwijzingsbesluit 2012 hier op aan te
passen.
Onderwerp:
Fietsenstallingen ARH p.o.
Besluit:
Het college besluit het restant van investeringskrediet 74230108
dakrenovatie en vervanging lichtkoepels ARH p.o. om te zetten in een
nieuw investeringskrediet fietsenstalling ARH p.o en de bijgevoegde
begrotingswijziging goed te keuren.
Onderwerp:
Reddingsbrigaden gemeente Bergen.
Besluit:
Het college besluit:
- Bijgaand document ‘De reddingsbrigaden van de gemeente
Bergen’ in principe vast te stellen. Dit document vormt de basis
voor verder te ontwikkelen beleid op het gebied van de
reddingsbrigaden;
- De gemeenteraad hierover te informeren door middel van
bijgaand memo.
Onderwerp:
Beslissing op bezwaar, gericht tegen het besluit een
omgevingsvergunning te weigeren voor het plaatsen van een dakkapel op
de voorzijde van de woning Prins Hendrikstraat 40 te EaZ.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften:
I
het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
II
het bestreden besluit in stand te laten.
Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke vragen VVD over bereikbaarheid winkels
Oldenburglaan en Hendriklaan.
Besluit:
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de brief aan de
fractie van de VVD en deze te verstrekken aan de raad.
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28. 110731 ONTW

29. 110732 ONTW

30. 110736 ONTW

31. 110737 ONTW

Onderwerp:
Onderzoek regionaal zwembad.
Besluit:
Het college besluit vooruitlopend op de beslissing van de gemeenteraad
over het al dan niet realiseren van een zwembad in Egmond aan Zee:
- Deel te nemen aan het onderzoek naar de mogelijkheden voor
een regionaal zwembad met de gemeenten Heiloo en Castricum;
- € 10.000,- beschikbaar te stellen uit het restantbedrag voor het
bodemonderzoek op het perceel Sportlaan 2 in Egmond aan Zee,
voor deelname aan genoemd onderzoek;
- In te stemmen met de begrotingswijziging horend bij dit advies;
- Het bedrag van € 10.000,- te betalen aan gemeente Castricum
voor eind 2011.
Onderwerp:
Besluit individuele maatschappelijke ondersteuning – gemeente Bergen
2012.
Besluit:
Het college besluit:
- In te stemmen met het aanpassen van het ‘besluit individuele
maatschappelijke ondersteuning – gemeente Bergen 2012’ met
ingang van 1 januari 2012;
- In te stemmen met en verzenden van bijgaande memo aan de
raad over geïndexeerde vergoeding Huishoudelijke Hulp voor het
kalenderjaar 2012.
Onderwerp:
Uitvoering Wet inburgering door Stichting Inova 2012.
Besluit:
Het college besluit:
- In te stemmen met de opdracht tot uitvoering van de Wet
inburgering door stichting Inova;
- In te stemmen met de incidentele subsidieverlening in 2012 aan
Stichting Inova voor de uitvoering van de Wet inburgering.
Onderwerp:
Asbestsanering Teun de Jagerschool.
Besluit:
Het college besluit om een bedrag van € 108.802,18 toe te kennen aan
de ISOB voor de asbestsanering van de Teun de Jagerschool in Schoorl
als OHP-voorziening constructiefout en dit te dekken uit de post
Spoedaanvragen binnen het OHP-budget 2011.
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