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Aanwezig: 
Mw. drs. H. Hafkamp burgemeester 
A. Hietbrink wethouder 
mw. J. Luttik-Swart wethouder 
W. Bierman secretaris 
mw. T. Engelsbel assistent secretaris 
 
 
Afwezig:  
C. Roem wethouder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 29 november 2011 
de secretaris, de burgemeester, 
 



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 

 

 
Vergadering van het college d.d.22 november 2011
 
Nr. Reg.nr

. 
Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening/ agenda 

reguliere 
persbijeenkomst 

 Besproken.  

     
2.  Besluitenlijst BenW 

van 15 november 2011  
 Conform vastgesteld. 

     
2.1  Vertrouwelijke 

besluitenlijst BenW 
van 15 november 2011

 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 

22 november 2011 
 Vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 110505 Onderwerp:  

Nota kunst en cultuur 2012-2015.  
Voorstel:  
Het college besluit:  

- In te stemmen met de Cultuurnota 2012-2015 en deze nota voor te 
leggen aan de raad; 

- In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging waarmee de 
jaarlijkse toevoeging aan de reserve voor het plaatsen van kunst in de 
openbare ruimte wordt verlaagd met € 5.000,-. Deze € 5.000,- wordt 
ten gunste gebracht van het budget Kunstbeleid.  

Besluit: 
Conform vastgesteld.  

3.2 110628 Onderwerp: 
Verzoek om legalisatie van de Gereguleerde Overnachtingplaats (GOP) aan 
de Sportlaan 2 te Egmond aan Zee (Van Balen-terrein).  
Voorstel: 
Het college besluit:  

- Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om de  
Gereguleerde OvernachtingPlaats (GOP) te legaliseren; 

- De raad hiervan in kennis te stellen door bijgevoegde memo te sturen. 
Besluit:  
Conform vastgesteld.  
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3.3 110635 Onderwerp:  
Instemmen met het versturen van een schriftelijke reactie GGD Hollands 
Noorden naar aanleiding van het conceptadvies Herschikking JGZ-locaties. 
Instemmen met het versturen van een memo aan de raad.  
Voorstel:  
Het college besluit in te stemmen met:  

- Het versturen van een schriftelijke reactie aan de GGD Hollands 
Noorden naar aanleiding van het conceptadvies Herschikking JGZ-
locaties; 

- Het versturen van een memo aan de raad om de raad te informeren 
over het conceptadvies van de GGD Hollands Noorden en de 
schriftelijke reactie van de gemeente aan de GGD. 

Besluit: 
Conform vastgesteld. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.4 110636 Onderwerp:  
Memo van college aan raad inzake bestemmingslegging Parnassiapark in 
Bergen aan Zee. 
Voorstel:  
Het college besluit:  

- In te stemmen met bijgaand memo aan de raad en deze aan de 
commissie Bestemmingsplannen te verzenden; 

- Wijziging 2 uit de oplegnotitie bij bestemmingsplan Bergen aan Zee 
(d.d. 18 oktober 2011) te laten vervallen en daarmee de huidige 
situatie in het Parnassiapark in Bergen aan Zee te bestemmen; 

- De gewijzigde oplegnotitie (d.d. 22 november 2011) ter besluitvorming 
aan de raad voor te leggen.  

Besluit:  
Conform vastgesteld. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Besproken.  

     
5.   Regionale 

samenwerking 
 - 

     
6.  Werkbezoeken college 

2012 
 Komt later terug.  

     
7.  Nabespreken 

informatieavond  
17 november 2011  

 Besproken.  

     
8.  Agenda Cie 

Bestemmingsplannen 
22 november 2011 

 Voor kennisgeving 
aangenomen.  

     
9.  Agenda ARC van  

24 november 2011 
 Doorgenomen.  

     
10.  Nieuws uit het MT van 

14 november 2011 
 Voor kennisgeving 

aangenomen.  
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11.  Aangehouden 

stukkenlijst van 15 
november 2011 

 Geactualiseerd.  
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