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Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Agenda reguliere
persbijeenkomst.

Vastgesteld

2.

Besluitenlijst BenW
18 januari 2011.

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van
Conform vastgesteld.
25 januari 2011.
Bespreekstukken
Onderwerp:
Verzoek plaatsing borstbeeld Hitchcock in Egmond aan den Hoef.
Voorstel:
Het college besluit een plan te laten opstellen voor het plaatsen van een
borstbeeld van de schilder Hitchcock in Egmond aan den Hoef, onder de
voorwaarden zoals in dit advies gesteld ten aanzien van: de selectie van de
kunstenaar, de financiële dekking en het draagvlak bij initiatiefnemers en de
bevolking van Egmond aan den Hoef.
Besluit:
Conform advies.
Onderwerp:
Gespreksonderwerpen en het programma werkbezoek VNG.
Voorstel:
Het college besluit:
1.
De gespreksonderwerpen en het programma vast te stellen voor het
werkbezoek van de directeur van de VNG;
2.
de gespreksonderwerpen en het programma aan het presidium en aan de
VNG te sturen.
Besluit:
Conform advies..
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4.

5.

Onderwerp:
Beleidsnota Participatie in de gemeente Bergen.
Voorstel:
Het college besluit:
1.
In te stemmen met de beleidsnota Participatie in de gemeente Bergen
door het:
a. Blijven inzetten van participatievoorzieningen die gericht zijn op
arbeidsinschakeling voor uitkeringsgerechtigden met groeipotentieel op
de participatieladder totdat het plafond van participatiebudget is bereikt.
b. Blijven inzetten van participatievoorzieningen gericht op aanpalende
behoeften voor uitkeringsgerechtigden zonder groeipotentieel op de
participatieladder.
c. Uitwerken van een dienstverleningsconcept om de maatschappelijke
zelfredzaamheid van uitkeringsgerechtigden zonder groeipotentieel op
de participatieladder te vergroten.
2.
De Beleidsnota Participatie in de gemeente Bergen ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijziging en deze ter vaststelling voor
te leggen aan de gemeenteraad.
Besluit:
Aanhouden i.v.m. overleg portefeuillehouder (Hietbrink).
Nagekomen
bespreekstukken
Onderwerp:
Brief aan maatschappelijke organisaties Schoorl inzake de Blinkerd.
Voorstel:
Het college besluit akkoord te gaan met brief aan maatschappelijke organisaties
inzake de voortgang en werkwijze inzake project de Blinkerd.
Besluit:
Conform advies.
Bespreken concept
Procedureafspraken
collegeprogramma.
gemaakt.
Aangehouden
stukkenlijst.

Voor kennisgeving
aangenomen.

