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Nr.

Reg.nr Onderwerp
.

Voorstel

Besluit

1.

Opening/agenda
reguliere
persbijeenkomst.

Doorgenomen.

2.

Besluitenlijst BenW

Vastgesteld.

3.

Conform lijst van
Vastgesteld.
31 mei 2011
Bespreekstukken
Onderwerp:
Bestuurlijke agenda versie 24 mei 2011.
Voorstel:
Het college besluit de bestuurlijke agenda versie 24 mei 2011 vast te stellen en
ter kennisname aan te bieden aan de raad.
Besluit:
Aanhouden.
Onderwerp:
Nemen van een nieuwe beslissing op bezwaar (de eerdere beslissing op
bezwaar is vernietigd door de rechtbank) inzake het verzoek om intrekking van
de bouwvergunning voor de bouw van een woning op het perceel Karel de
Grotelaan 6 te Bergen.
Voorstel:
Het college besluit:
- Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
- Het bestreden besluit, waarin het verzoek om intrekking van de
bouwvergunning is afgewezen, in stand te laten.
Besluit:
Conform vastgesteld.

3.1.

110275

3.2.

110276
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3.4.

110281

3.5.

110288

Onderwerp:
Aanvullende vragen op advies verkeerscirculatie Egmond aan Zee.
Voorstel:
Het college besluit kennis te nemen van de antwoorden op de vragen die zijn
gesteld bij de behandeling van het advies over de verkeerscirculatie
centrumgebied Egmond aan Zee d.d. 26 april 2011. Op basis daarvan wordt in
overeenstemming met het oorspronkelijk advies besloten:
- 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.
Onderwerp:
Advies subsidieaanvraag 2011 St. Vrienden van JOEB betreffende
survivalweekend jongeren.
Voorstel:
Aan de Stichting Vrienden van JOEB voor 2011 een incidentele bijdrage toe te
kennen van € 5.000,- voor het organiseren van een survivalweekend voor
jongeren; en dit ten laste brengen van de post incidentele subsidies fcl
65300100/ecl 42500.
Besluit:
Conform vastgesteld.
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3.6.

110289

3.8.

110292

Onderwerp:
Sloop bunker Egmond aan de Hoef.
Voorstel:
Het college besluit:
- De bunker na ontvangst van de sloopvergunning op 15 september 2011
te sluiten en te slopen;
- Het verzoek voor een portocabin verder te onderzoeken op financiële en
ruimtelijke haalbaarheid;
- Het traject tot het komen van een trapveld nabij De Weidjes opstarten;
- De kosten van het trapveld te financieren uit het Wmo-stimuleringsfonds
en uit het budget Jeugd en Jongerenwerk, hiervoor volgt een separaat
voorstel;
- Het onderzoek naar de mogelijkheid voor een structurele
jeugdvoorziening in Egmond aan de Hoef te koppelen aan structuurvisie
Egmond aan de Hoef, project Lamoraal;
- De raad via bijgaande memo informeren;
- De jongeren op de hoogte stellen van het besluit van het college.
Besluit:
Met kleine tekstuele aanpassing, conform vastgesteld.
Nagekomen
bespreekstukken
Onderwerp:
Fusie bibliotheek en samenwerkingsovereenkomst bibliotheek Kennemerwaard.
Voorstel:
Het college besluit:
- in te stemmen met de intentie van de Bibliotheek Bergen om te fuseren
met de Bibliotheek Kennemerwaard;
- de penvoerder van het gemeentelijk samenwerkingsovereenkomst ten
behoeve van de bibliotheek Kennemerwaard (gemeente Alkmaar) te
verzoeken de gemeente Bergen als samenwerkende gemeente toe te
voegen en het samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen onder de
voorwaarde dat het voor de fusie noodzakelijke due diligence onderzoek
naar tevredenheid van alle partijen wordt afgerond;
- in te stemmen met het opzeggen van de samenwerking met de
bibliotheken van Heiloo en Langedijk in het geval de fusie met
Kennemerwaard daadwerkelijk plaatsvindt;
- in te stemmen met de in dit advies genoemde (financiële) voorwaarden
die aan de fusie met Kennemerwaard moeten worden gesteld.
Besluit:
Conform vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen.

Doorgenomen.

5.

Nabespreken algemene
raadscommissie 26 mei
2011.

Besproken.

6.

Nieuws uit het MT van
23 mei 2011.

Voor kennisgeving
aangenomen.

7.

Aangehouden
stukkenlijst.

Geactualiseerd.

