Conformlijst

Vergadering van het college d.d. 21 juni 2011
Nr. Reg.nr. Afd.

Onderwerp

Besluit

Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten.
1.

2.

3.

4.

110309 Brandweer Onderwerp:
Wijziging rechtspositie vrijwilligers van de brandweer per 1 oktober
2010.
Besluit:
Het college besluit met terugwerkende kracht tot vaststelling van
wijziging van diverse artikelen van Hoofdstuk 19 van de CAR/UWO
inzake de rechtpositie van de vrijwilligers van de brandweer en de
vergoedingstabel per 1 oktober 2010 en 1 januari 2011.
110310 Brandweer Onderwerp:
Wijziging rechtspositie vrijwilligers van de brandweer per 1 januari
2011.
Besluit:
Het college besluit met terugwerkende kracht tot vaststelling van
wijziging van diverse artikelen van Hoofdstuk 19 van de CAR/UWO
inzake de invoering van de aanstellingskeuring en de periodiek
medische keuring voor repressief brandweerpersoneel.
110319 ONTW
Onderwerp:
Inbrengen van grond in waterberging Saenegheest
Besluit:
Het college besluit:
- in te stemmen met het verzoek van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier om gronden in te brengen in het
project waterberging Saenegheest;
- middels bijgaande brief het hoogheemraadschap hiervan op de
hoogte te brengen.
110320 BenC
Onderwerp:
Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V.
Houdstermaatschappij GKNH d.d. 22 juni 2011.
Besluit:
Het college besluit:
- J. Belleman, Controller, te machtigen om onze gemeente in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V.
Houdstermaatschappij GKNH d.d. 22 juni 2011 te
vertegenwoordigen;
- in te stemmen met de benoeming van de heer drs. V.H. Kloos
tot commissaris namens de gemeente Alkmaar (agendapunt 4);
- in te stemmen met de jaarrekening 2010 van N.V.
Houdstermaatschappij GKNH (agendapunt 5a);
- het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur en
het uitgeoefende toezicht over 2010 (agendapunt 5b);
- in te stemmen met het voorstel voor uitkering van
(interim)dividend in de loop van juli 2011 (agendapunt 6d);
- in te stemmen “nieuwe indeling clusters van gemeenten” waarbij
de gemeente Bergen optreedt als penvoerder van Cluster Zuid
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110321 BenB

7.

110323 BenC

8.

110324 ONTW

9.

110325 ONTW

10. 110326 BenC

(agendapunt 7).
Onderwerp:
Stand van zaken bouw van een bedrijfsverzamelgebouw op het
bedrijventerrein de Weidjes te Egmond aan den Hoef.
Besluit:
Het college besluit akkoord te gaan met de beantwoording aan de raad
over de stand van zaken van de bouw van een
bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein de Weidjes te Egmond
aan den Hoef en de memo aan de raad te sturen.
Onderwerp:
Beantwoording openstaande vragen Voorjaarsnota 2011 en
Perspectiefnota 2012.
Besluit:
Het college besluit de memo met de beantwoording van openstaande
vragen na behandeling in de algemene raadscommissie van 9 juni
2011 op het RIS te plaatsen en uit te delen tijdens de raadsvergadering
van 23 juni 2011.
Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke vragen van de leden van de gemeenteraad
van Bergen met betrekking tot toezicht- en handhavingregime horecainrichtingen.
Besluit:
Het college besluit in te stemmen met beantwoording van schriftelijke
vragen van de raadsfracties met betrekking op toezicht- en
handhavingregime horeca-inrichtingen en de bijbehorende inhuur van
externe capaciteit zoals verwoord in bijgaande brief en deze te
verzenden.
Onderwerp:
Ontwerp structuurvisie Buisleidingen.
Besluit:
Het college besluit:
- Kennis te nemen van de ontwerp structuurvisie Buisleidingen;
- Geen zienswijze in te dienen.
Onderwerp:
Wijziging besluit van 3 mei 2011 inzake uitweg Poelenburgerlaan t.b.v.
perceel Duinweg 133 te Schoorl.
Besluit:
Het college besluit het besluit van 3 mei 2011, nr. 3 als volgt te
wijzigen:
- In te stemmen met de wijziging van de
vaststellingsovereenkomst met de Stichting De Brink en de
Stichting Administratiekantoor Duinweg 133 c.s., een en ander
overeenkomstig bijgevoegde ontwerp-overeenkomst;
- het gestelde onder punt 2 in te trekken en te vervangen door het
volgende verkeersbesluit:
a. het gedeelte van Poelenburgerlaan gelegen ten oosten van
en grenzend aan het te bestraten gedeelte van de
Poelenburgerlaan, als nader aangegeven op
tekeningnummer 1336.01, tot en met de uitweg van de
duinmanege “Van Poelenburgh”, aan de Poelenburgerlaan
aan te wijzen als wandel- en ruiterpad d.m.v. plaatsing van
borden model G7, G9 en G10 van Bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
b. het gedeelte van de Poelenburgerlaan gelegen ten oosten
van de uitweg van de duinmanege “Van Poelenburgh” tot
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11. 110327 BenC

12. 110328 ONTW

aan de aansluiting hiervan met de Duinweg aan te wijzen als
wandelpad d.m.v. plaatsing van borden model G7 van
Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
Onderwerp:
Verlening mandaat/volmacht aan de secretaris/directeur en
ondermandaat/ ondervolmacht aan het hoofd van de afdeling Beheer
Openbare Ruimte.
Besluit:
Het college besluit mandaat en volmacht te verlenen aan de secretaris/
directeur met de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat en
ondervolmacht aan het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte
met betrekking tot de volgende bevoegdheden:
a. Het doen van aangifte namens de gemeente in het kader van
schade door vandalisme, diefstal en aanrijdingen aan
parkeerautomaten, elektriciteitskasten, verkeerslichten,
openbare verlichting en straatmeubilair;
b. Het voegen in een strafproces in het kader van verhaal van
schade als genoemd onder a.
c. Het indien van een aanvraag voor een omgevingsvergunning
voor de activiteit bouwen op de gemeentewerven.
Onderwerp:
Bestemmingsplan Heereweg 57.
Besluit:
Het college besluit:
- In te stemmen met de nota van beantwoording inspraak en
vooroverleg;
- De procedure van het bestemmingsplan te vervolgen hetgeen
betekent:
a. De nota toe te sturen aan de indieners van de
inspraakreactie;
b. Het ontwerpbestemmingsplan in het kader van 3.8 Wro 6
weken ter inzage te leggen en tevens het plan toe te sturen
aan de betreffende instantie (e.e.a. conform de wettelijke
eisen).
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