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Vergadering van het college d.d. 25 oktober 2011  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 
 
1.  Opening/ agenda 

reguliere 
persbijeenkomst 

 Besproken. 

     
2.  Besluitenlijst BenW 

van 18 oktober 2011  
 Met kleine 

tekstaanpassing; overigens 
akkoord. 

     
3.  Conform lijst van 

25 oktober 2011 
 Vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.2 110553 Onderwerp:  

Privacyconvenant Veiligheidshuis Alkmaar. 
Voorstel:  
Het college besluit in te stemmen met de ondertekening van het 
privacyconvenant Veiligheidshuis Alkmaar. 
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.3 110555 Onderwerp:  
Besluit hangende beroep inzake weigering bouwvergunning Boulevard 72 te 
Egmond aan Zee.  
Voorstel: 
Het college besluit op grond artikel 6:18 van de Algemene wet bestuursrecht 
hangende beroep:  

1. Het besluit van 15 december 2010, kenmerk 10ip.08344, voor wat 
betreft het gestelde onder de punten III en IV, in te trekken; 

2. Een reguliere bouwvergunning te verlenen voor het geheel veranderen 
van een woning in drie wooneenheden op het perceel Boulevard 72 te 
Egmond aan Zee. 

Besluit: 
Conform vastgesteld, m.d.v. dat memo wordt opgesteld ten behoeve van raad. 
Memo wordt opgesteld in samenspraak met portefeuillehouder. 

3.5 110561 Onderwerp:  
Vaststellen bestemmingsplan Egmond aan Zee - Centrum en Boulevard. 
Voorstel:  
De raad voor te stellen: het bestemmingsplan Egmond aan Zee - Centrum en 
Boulevard (bijlage 2), inclusief de nota van beantwoording zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen (bijlage 3) op basis van artikel 3.8, lid 1 sub e van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) vast te stellen. 
Besluit: 
Conform, met inachtneming van het besluit over perceel boulevard 72, 
genomen in de collegevergadering van 25 oktober 2011.  

  Nagekomen 
bespreekstukken 
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3.6 110565 Onderwerp:  
Beantwoording vragen ARC d.d. 13 oktober 2011.  
Voorstel:  
Het college besluit in te stemmen met verzending van bijgaande memo aan de 
gemeenteraad betreffende de vragen uit de ARC d.d. 13 oktober 2011 over:  
- Kosten onderzoek explosieven; 
- Inzet ISV gelden sanering Oosterdijk; 
- Kosten Europahal. 
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.7 
 
 
 

110566 Onderwerp:  
Afdoening toezegging wethouder Roem betreffende doorgeschoven 
investeringen in de najaarsnota. 
Voorstel:  
Het college besluit:  

- De memo “Toelichting doorschuiven van investeringen in de 
najaarsnota 2011” ter kennis te brengen van de Raad; 

- Akkoord te gaan met bijgaand erratum inzake bladzijde 12 tot en met 
16 en bijlage 1 op de concept Najaarsnota 2011 (zoals door uw college 
eerder is vastgesteld op 4 oktober 2011) en deze ter vaststelling aan 
de raad aan te bieden.  

Besluit: 
Conform vastgesteld. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Doorgenomen. 

     
5.   Regionale 

samenwerking 
 Stand van zaken 

besproken. 
     
6.  Nieuws uit het MT van 

17 oktober 2011 
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
7.  Aangehouden 

stukkenlijst van  
18 oktober 2011 

 Geactualiseerd. 

     
8.  Agenda ARC van  

27 oktober 2011  
 Doorgenomen.  

     
9.  Nabespreken 

raadsvergadering van  
24 oktober 2011 

 Besproken. 

     
10.   Onderlinge 

samenwerking 
 Besproken. 
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