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Nr.

Reg.nr Onderwerp
.

Voorstel

Besluit

1.

Opening.

2.

Besluitenlijst BenW
van 28 juni 2011.

3.

Conform lijst van
Vastgesteld.
5 juli 2011
Bespreekstukken
Onderwerp:
Bestuurlijke agenda versie 29 juni 2011.
Voorstel:
Het college besluit de bestuurlijke agenda versie 29 juni 2011 vast te stellen
en ter kennisname aan te bieden aan de raad.
Besluit:
Conform vastgesteld, m.d.v. dat onderwerpen toeristenbelasting en precario
aan de agenda worden toegevoegd. Daarnaast een visiedocument toevoegen
voor het 4e kwartaal 2011 (over demografische ontwikkelingen en trends).
Collegeadvies over reddingsbrigades opvoeren voor het 4e kwartaal 2011.
Onderwerp:
Hoofd uitrukroutes Brandweer.
Voorstel:
Het college besluit:
- De hoofdroutes brandweer en andere hulpverleningsdiensten
gemeente Bergen NH vas te stellen;
- In deze hoofduitrukroutes geen verkeersbelemmerende maatregelen
toe te staan.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Nagekomen
bespreekstukken
Onderwerp:
Verlenging overeenkomst van geldlening met Bouwfonds Ontwikkeling.
Voorstel:
Het college besluit:
- de overeenkomst van geldlening met Bouwfonds met terugwerkende
kracht per 1 juli 2011 voor 2 jaar te verlengen tot 1 juli 2013;
- de portefeuillehouder mandaat te verlenen om met Bouwfonds in
overleg te treden teneinde vóór 1 juli 2013 een effectuering van de
koop-/realisatieovereenkomst van 2 december 2008 te realiseren;
- de intentie uit te spreken de extra kosten (€ 25.000) als gevolg van het
doorschuiven van deze overeenkomst te verhalen op Bouwfonds;
- bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.
Besluit:
Conform vastgesteld.

3.1.

110355

3.2.

110356

3.3.

110354

Conform vastgesteld.

Besluitenlijst B. en W.
3.4.

110357

3.5.

110358

3.6.

110359

Onderwerp:
Wijzigen bestemmingsgrens perceel Baakmeerdijk 2 t.b.v. herbouw
karakteristieke schuur elders op perceel.
Voorstel:
Het college besluit:
- In te stemmen met het wijzigen van de bestemmingsgrens voor het
perceel Baakmeerdijk 2 t.b.v. de herbouw van de karakteristieke
schuur elders op het perceel conform bijgevoegde kaart;
- Zowel de argumentatie als de wijziging als addendum toe te voegen
aan de oplegnotitie onder verwijzing naar nummer 14;
- De raad direct na de collegevergadering op de hoogte te brengen van
uw besluit conform bijgevoegd memo en de raad voor te stellen de
wijziging als addendum toe te voegen aan de aan de oplegnotitie
onder verwijzing naar nummer 14 in het kader van de vaststelling van
het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Memo verloop procedure aanvraag UMTS mast Egmond aan den Hoef.
Voorstel:
Het college besluit bijgevoegde memo voor de raad vast te stellen en deze via
het Ris aan de raad ter beschikking te stellen.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Memo uitstel risicoanalyse Nieuw Kranenburg.
Voorstel:
Het college besluit de Raad middels het bijgevoegde memo te informeren over
de voortgang van de toegezegde nadere risicoanalyse. Het memo wordt op
het RIS geplaatst.
Besluit:
Conform vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen

Doorgenomen.

5.

Nabespreken cie
bestemmingsplannen
van 28 juni 2011.

Besproken.

6.

Nieuws uit het MT van
27 juni 2011.

Voor kennisgeving
aangenomen.

7.

Ampullen strand.

Besproken.

8.

Aangehouden
stukkenlijst.

Geactualiseerd.

