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   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
     
1. 
 
 
 
 

110263 BenB Onderwerp: 
Waardering- en “jubileum”subsidie.  
Voorstel:  
Het college besluit in te stemmen met:  

- Toekennen van een waarderingsubsidie van € 750,00 voor de 
Adriaan Roland Holstschool; 

- Toekennen van een “jubileum”subsidie van € 550,00 voor 
Zeevisclub “bij nacht en ontij”; 

- Toekennen van een “jubileum” subsidie van € 600,00 voor 
Gymnastiekvereniging Schoorl.  

2. 
 
 
 
 

110264 BenB Onderwerp:  
Incidentele subsidieaanvragen Kunst en Cultuur 2011.  
Voorstel: 
Het college besluit de subsidieaanvraag:  

- Van St. Muziek in de Ruinekerk voor 2011 af te wijzen; 
- Lespraktijk Ellen Verburgt een waarderingsubsidie toe te kennen 

van € 500,00; 
- St. Kunst en Cultuur Egmond een waarderingsubsidie toe te 

kennen van € 500,00; 
- St. Historisch Egmond een incidentele subsidie toe te kennen van 

€ 2.250,00 en het meer en overig gevraagde af te wijzen; 
- St. Breaking the Waves een incidentele subsidie toe te kennen 

van € 5.000,00 en het meer en overig gevraagde af te wijzen. 
4. 
 
 

110268 BenC Onderwerp: 
Contributievoorstel 2012 VNG.  
Voorstel: 
Het college besluit akkoord te gaan met het contributievoorstel 2012 van 
de VNG. 

5. 
 
 
 

110269 BenC Onderwerp: 
Beslissing op het bezwaarschrift van de heer H. Souguir, gericht tegen 
het besluit van het college 23 november 2010, verzonden 6 december 
2010, waarbij het college heeft besloten het verzoek om een 
projectbesluit en de aanvraag reguliere bouwvergunning voor een 
uitbreiding van de kiosk op de Boulevard Noord 69a in Egmond aan Zee 
af te wijzen.  
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften:  

- Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de commissie 
voor de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

- Het bestreden besluit in stand te laten. 
6. 
 
 

110270 BenC Onderwerp: 
Beslissing op de bezwaarschriften, gericht tegen het besluit van het 
college van 15 december 2010, waarbij aan de Stichting 



 

 2

KennemerWonen een omgevingsvergunning is verleend voor het slopen 
van 26 woningen en een bijgebouw op het perceel Boendermakerhof, 
oneven 1-33 en even 2-8 te Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften:  

- de bezwaarschriften overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond 
te verklaren; 

- het bestreden besluit in stand te laten, met aanvulling van de 
voorwaarde, dat de Stichting KennemerWonen alvorens zij begint 
met de sloop een goed te keuren sloopveiligheidsplan overlegt.  

 
 


	Afd.
	Onderwerp

