Conformlijst

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

Onderwerp

Besluit

Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten.
1.

110621 BenC

2.

110622 BenC

3.

110624 ONTW

4.

110625 ONTW

Onderwerp:
Beslissing op bezwaar, gericht tegen drie verkeersbesluiten aangaande
de verkeerscirculatie in de Voorstraat en op en rondom het Pompplein te
Egmond aan Zee.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften:
- De bezwaarschriften van de heer J. Th. Rietveld en mevrouw C.M.
Rietveld- de Moor niet-ontvankelijk te verklaren;
- De overige bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te
verklaren;
- De bestreden besluiten in stand te laten.
Onderwerp:
Besluit op een aanvraag om planschadevergoeding ex artikel 49 WRO
(oud) in verband met de bouw van een loods op een perceel gelegen
achter bungalowpark ‘De Duynkroft’ te Egmond aan den Hoef.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig het advies van de
planschadecommissie de aanvraag om planschadevergoeding ex artikel
49 WRO (oud) af te wijzen.
Onderwerp:
Van beeldmerk naar keurmerk.
Besluit:
Het college besluit:
- Het ontwikkeltraject om te komen tot een beeldmerk tot nader
order uit te stellen;
- De onderzoeksresultaten van dit ontwikkeltraject mee te nemen in
het opstellen van de economische visie voor de gemeente
Bergen;
- De verkenning om te komen tot erkenningen Blauwe Vlag, Green
Key en ECO XXI uit te voeren en de resultaten voor te leggen aan
het college;
- De gemeenteraad op de hoogte te stellen van dit besluit door
middel van bijgaand memo.
Onderwerp:
Inbreng werkconferentie Regionale samenwerking en positionering
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
Besluit:
Het college besluit:
1. In te stemmen met de verwoorde standpuntbepaling ten aanzien
van regionaal economische samenwerking, te weten;
• De regio Alkmaar wenst op economisch gebied samen te
werken;
• De basis voor economische samenwerking is de Strategische

Werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014;
Inhoudelijke invulling van de bij de werkagenda behorende
uitvoeringsagenda wordt opgesteld door het PORA
Economische Zaken Recreatie en Toerisme;
• Het is ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord is als
uitvoeringsdienst ondersteunend aan de realisatie van de
regionaal vastgestelde doelen;
2. De ambtelijke organisatie en bestuurlijke vertegenwoordiging op te
dragen deze standpunten in te brengen in de ambtelijke en
bestuurlijke werkconferentie van respectievelijk 29 november en 9
december 2011.
Onderwerp:
Beslissing op bezwaar, gericht tegen het besluit van het college om een
subsidie toe te kennen aan het KCB van 10.000 euro voor 2011.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften:
- Het bezwaarschrift van het bestuur van de Stichting Kunstenaars
Centrum Bergen ontvankelijk te verklaren;
- Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
- Het bestreden besluit in stand te laten.
Onderwerp:
Project in het kader van het Wmo-toegankelijkheidsfonds 2011.
Besluit:
Het college besluit:
- Een krediet van € 19.500,00 beschikbaar te stellen voor het
plaatsen van elektrische schuifdeuren in Dorpshuis Hanswijk in
Egmond aan den Hoef en dit te dekken vanuit het Wmotoegankelijkheidsfonds;
- Conform de nota activabeleid het krediet in één keer af te
schrijven;
- De bij dit besluit behorende begrotingswijzing vast te stellen.
Onderwerp:
Subsidies beschermende maatregelen 2012 (dieren welzijn).
Besluit:
Het college besluit:
- Een subsidie van € 10.989,74 toe te kennen aan Stichting
Dierentehuis Alkmaar;
- Een subsidie van € 4.417,41 toe te kennen aan Stichting
Dierenambulance;
- Een subsidie van € 2.555,99 toe te kennen aan Stichting
Knaagdierencentrum;
- Een subsidie van € 5.000,00 toe te kennen aan Stichting
Vogelopvang de Strandloper;
- Op grond van artikel 15.1 van de Algemene subsidieverordening
2009 (verantwoording bij subsidies tot € 5.000,00 de subsidie voor
2012 vast te stellen, zoals opgenomen in de bijlage;
- De subsidies van Stichting Dierentehuis Alkmaar en Stichting
Vogelopvang voor 2010 definitief vast te stellen zoals opgenomen
in de bijlage.
•

5.

110626 BenC

6.

110629 BOR

7.

110630 BenB

8.

110631 ONTW

Onderwerp:
2

e

9.

110632 ONTW

10. 110633 ONTW

11. 110634 IDV

Taakstelling huisvesting statushouders regionale rapportage 1 helft
2011.
Besluit:
Het college besluit:
- De rapportage Realisatie taakstelling huisvesting
verblijfsgerechtigden eerste helft 2011 in de regio Alkmaar vast te
stellen;
- De rapportage Realisatie taakstelling huisvesting
verblijfsgerechtigden eerste helft 2011 in de regio Alkmaar aan te
bieden aan de raad met bijgevoegde memo.
Onderwerp:
Piketregeling en bereikbaarheidsregeling Milieudienst Regio Alkmaar.
Besluit:
Het college besluit:
- In te stemmen met deelname aan de piketregeling Milieudienst
Regio Alkmaar;
- Structurele kosten à € 4.669,- vanaf 2012 te reserveren binnen het
milieubudget (Ecl 6.723.01.00);
- Extra benodigde uren van de Milieudienst Regio Alkmaar te
bestemmen via het Milieuprogramma 2012 (en verder).
Onderwerp:
Onderzoek aanleg glasvezelnetwerk gemeente Bergen.
Besluit:
Het college besluit bijgaande memo betreffende de aanleg van een
glasvezelnetwerk, vast te stellen en deze ter informatie aan de raad voor
te leggen.
Onderwerp:
Stukken vergadering bestuur RHCA op 28 november 2011.
Besluit:
Het college besluit kennis te nemen van de stukken voor de vergadering
van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar op 28 november 2011.
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