BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 26 april 2011

Aanwezig:
Mw. drs. H. Hafkamp
C. Roem
A. Hietbrink
Mw. J. Luttik
J. de Boer
T. Bosma

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
adviseur bestuur en management
loco secretaris

Afwezig:
Mw. E. Trap
W. Bierman
Mw. T. Engelsbel

wethouder
secretaris
directiesecretaris

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 3 mei 2011
de secretaris,
de burgemeester,

Concept Besluitenlijst B. en W.

Vergadering van het college d.d.26 april 2011
Nr.

Reg.nr Onderwerp
.

Voorstel

Besluit

1.

Besluitenlijst BenW
19 april 2011.

2.

Conform lijst van
Conform vastgesteld.
26 april 2011.
Bespreekstukken
Onderwerp:
Vaststelling jaarstukken 2010.
Voorstel:
Het college besluit:
- de jaarstukken 2010 vast te stellen en aan te bieden aan de raad;
- het raadsvoorstel en het raadsbesluit vast te stellen en aan te bieden aan de
raad;
- de productenrealisatie 2010 vast te stellen.
Besluit:
Conform vastgesteld met tekstwijziging.
Onderwerp:
verkeerscirculatie centrumgebied Egmond aan Zee
Voorstel:
Geadviseerde beslissing
Het college besluit:
- De Voorstraat, tussen nummer 150 en Smidstraat, als
voetgangersgebied aan te wijzen. Bestuurders kunnen via de Smidstraat
de Voorstraat weer verlaten;
- De Voorstraat, tussen Julianastraat en Smidstraat, naast het
zomerseizoen, voortaan ook tussen 1 oktober en 1 april tijdens
weekenden af te sluiten voor bestuurders;
- De venstertijden op de dagen dat de Voorstraat is afgesloten met een
uur te verkorten, zodat bestuurders tussen 07.00 en 11.00 uur gebruik
mogen maken van dit deel van de Voorstraat. Op zondagen gelden
geen venstertijden;
- Voor de besluiten, genoemd onder punt 1, 2 en 3, afzonderlijk het
formele verkeersbesluit te nemen en deze op de gebruikelijke manier
bekend te maken;
- Het Pompplein, tussen Trompenbergstraat en Zuiderstraat open te
houden voor bestuurders;
Een inloopavond te organiseren waarbij inwoners en ondernemers worden
geïnformeerd over bovengenoemde besluiten.
Besluit:
Aanhouden.

3.1.

110200

3.2.

110202

Conform vastgesteld.

Concept Besluitenlijst B. en W.
3.3.

110203

3.4.

110204

3.5.

110211

3.

110213

3.

110214

Onderwerp:
memo aan de raad met als onderwerp: 'Aanpassingen dienstregeling
busvervoer op zondagen'.
Voorstel:
Het college besluit in te stemmen met de memo aan de raad met als
onderwerp: 'Aanpassingen dienstregeling busvervoer op zondagen'.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Woodlandfestival
Voorstel:
Het college besluit kennis te nemen van het voornemen van de burgemeester
tot het verlenen van een vergunning voor het Woodlandfestival op 23 juli 2011.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Subsidie 2011 Stichting Welzijn Bergen (SWB)
Voorstel:
Het college besluit:
- In te stemmen met de toekenning van een voorlopige subsidie voor
2011 van € 976.743,40 aan de Stichting Welzijn Bergen;
- In te stemmen met de in dit besluit genoemde verantwoordingsverplichtingen gekoppeld aan de subsidie 2011 van de Stichting Welzijn
Bergen;
Bijgevoegde begrotingswijziging ten behoeve van de vereenvoudiging van de
subsidieverlening aan de SWB goed te keuren.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Nagekomen bespreekstukken
Onderwerp:
Het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Alkmaar
van 14 april 2011.
Voorstel:
Het college besluit tot het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de
rechtbank Alkmaar van 14 april 2011.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Raadsvoorstel en raadsbesluit actualisatie bestemmingsplannen en inlopen RO
achterstanden (versie2).
Voorstel:
Het college besluit bijgaand, gewijzigd, raadsvoorstel inzake de aanpak van de
actualisatie van bestemmingsplannen en het inlopen van de RO-achterstanden
en het bijbehorend, gewijzigd, raadsbesluit ter vaststelling aan de raad voor te
leggen.
Besluit:
Conform vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen

Doorgenomen.

5.

Nieuws uit het MT van
18 april 2011.

Doorgesproken.
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6.

Aangehouden
stukkenlijst.

Geactualiseerd.

