Conformlijst

Vergadering van het college d.d. 31 mei 2011
Nr. Reg.nr. Afd.

Onderwerp

Besluit

Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten.
1.

110277 ONTW

2.

110278 ONTW

3.

110279 ONTW

4.

110282 ONTW

5.

110283 ONTW

Onderwerp:
Ter inzage legging Landschapsontwikkelingsplan.
Voorstel:
Het college besluit:
- Kennis te nemen van het concept Landschapsontwikkelingsplan
Bergen;
- Het concept Landschapontwikkelingsplan Bergen in de inspraak
te brengen;
- Middels bijgevoegd memo de raad hiervan op de hoogte te
brengen.
Onderwerp:
Bepalen bestuurlijk primaat voor ruimtelijke ontwikkelingen begrensd
door Watertorenweg in Egmond aan Zee en Herenweg in Egmond aan
den Hoef.
Voorstel:
Het college besluit:
- Te bepalen dat het uit pragmatische overwegingen wenselijk is
dat het bestuurlijk primaat voor de in het advies beschreven
ruimtelijke ontwikkelingen bij één wethouder ligt;
- Wethouder A. Hietbrink in dit verband aan te wijzen als de
wethouder met het bestuurlijk primaat;
- Dat wethouder C. Roem het bestuurlijk primaat ten aanzien van
de mogelijke fusie van de sportclubs, de sporthal en een
mogelijke slechtweervoorziening overneemt, nadat de raad een
inhoudelijk standpunt heeft ingenomen over de betreffende
ontwikkelingen.
Onderwerp:
Aanvraag bouwvergunning voor een winterstalling (kajakpaviljoen) op
het perceel plaatselijk bekend als strandopgang Hargen aan Zee.
Voorstel:
Het college besluit de aanvraag bouwvergunning te weigeren op grond
van strijd met het bestemmingsplan en met provinciaal beleid.

Onderwerp:
Vaststellen bestemmingsplan Bergen Centrum – Beschermd
Dorpsgezicht.
Voorstel:
De raad voor te stellen: het bestemmingsplan Bergen Centrum
Beschermd Dorpsgezicht (bijlage I), inclusief de nota van beantwoording
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (bijlage II) op basis van artikel
3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vast te stellen.
Onderwerp:
Tweede memo raad inzake asbest bij de Teun de Jagerschool.

6.

110284 ONTW

9.

110287 ONTW

10.

110290 ONTW

Voorstel:
Het college besluit in te stemmen met verzending van bijgaande memo
aan de raad over het asbest bij de Teun de Jagerschool.
Onderwerp:
A Programmaverantwoording 2010
B Programmabegroting 2012 - GGD Hollands Noorden
Voorstel:
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
- In te stemmen met de Programmaverantwoording 2010 van de
GGD;
- De GGD te verzoeken om, uit het oogpunt van de beoordeling
van de rechtmatige besteding (SiSa) van gemeentelijke subsidies
in 2010, een aangepaste jaarrekening 2010 aan te leveren,
waaruit duidelijk wordt waaraan in 2010 door de gemeente
Bergen toegekende subsidie is besteed;
- In te stemmen met de bestemming van het positief resultaat van
€ 335.647, te weten: “Toevoeging aan de algemene reserve van
het restant van € 274.007”;
- Niet in te stemmen met het " Vormen van een
bestemmingsreserve Leegstand Schagen voor € 61.640”, en dit
bedrag, conform eerder gemaakte afspraken, toe te voegen aan
de algemene reserve;
- In te stemmen met het voorliggende begrotingskaders 2012 van
de GGD Hollands Noorden, zoals vastgesteld in de Algemeen
Bestuurvergadering van de GGD NH d.d. 16 mei jongstleden;
- In te stemmen met de nieuwe opzet van de begroting 2012 in
progamma’s en programmaonderdelen en vanuit de
gemeentelijke regiefunctie nader overleg te voeren over de rol en
positie van de GGD bij deze programmaonderdelen;
- In te stemmen met de concept Programmabegroting 2012 van de
GGD Hollands Noorden;
- De bijdrage per inwoner voor 2012 vast te stellen op € 16,83;
- Het bestuur van de GGD op te dragen zo spoedig mogelijk
informatie aan te leveren over wijze waarop de begroting 2012
sluitend wordt gemaakt;
- Het bestuur van de GGD op te dragen aan te geven hoe invulling
wordt gegeven aan de structurele efficiencykorting van 2,25% en
hoe dat zich vertaalt in de begroting 2012.
Onderwerp:
Actualisatie mandaat Milieudienst Regio Alkmaar naar aanleiding
veranderingen in het kader van de Waterwet en de Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)
Voorstel:
Het college besluit
- In te stemmen met de wijziging van het mandaat van het
dagelijks bestuur van de Milieudienst Regio Alkmaar inzake de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsrecht (WABO);
- Tot ondertekening van het gewijzigde mandaatbesluit over te
gaan;
- De wijzigingen in de mandatering aan het Dagelijks Bestuur van
de MRA op te nemen in het mandaat- en volmachtregister 2011.
Onderwerp:
Uitvoering Wet inburgering door stichting INOVA.
Voorstel:
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Het college besluit:
- In te stemmen met de opdracht tot uitvoering van de Wet
Inburgering door stichting Inova;
- In te stemmen met de incidentele subsidieverlening in 2011 aan
Stichting Inova voor de uitvoering van de Wet Inburgering.
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