Conformlijst

Vergadering van het college d.d. 5 juli 2011
Nr. Reg.nr. Afd.

Onderwerp

Besluit

Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten.

1.

110348 ONTW

2.

110349 BenC

3.

110350 BenC

Onderwerp:
Uitwerking beheersmaatregelen individuele verstrekkingen Wmo.
Besluit:
Het college besluit:
1. In te stemmen met onderstaande uitwerking van de eerder
geselecteerde beheersmaatregelen:
- Verhoogde toiletpotten en douchebeugels aanmerken als
algemeen gebruikelijke voorzieningen m.i.v. 1 september 2011;
- Een inkomens- en vermogenstoets uitvoeren bij aanvragen voor
woningaanpassingen om een eigen aandeel in de kosten vast te
stellen; deze maatregel opnemen in de voorstellen voor de nieuwe
verordening Wmo, die in het eerste kwartaal 2012 aan de raad
wordt voorgelegd;
- Structureel uitvoeren van her-indicaties scootmobielen met ingang
van 1 december 2011; in een eenmalige campagne de 260 thans
verstrekte scootmobielen her-indiceren tussen juli en november
2011; maximaal € 18.000,- beschikbaar stellen ten behoeve van
extra capaciteit eenmalige campagne.
Nieuwe incidentele rolstoelen inkopen in plaats van leasen met
ingang van 1 september 2011.
2. Voorgaande besluiten ter advisering voor te leggen aan de Wmo
adviesraad.
3. Bijgaand memo plus de reactie van de Wmo adviesraad ter
kennisname voor te leggen aan de raad.
4. Belanghebbenden en het publiek te informeren over de voorgaande
besluiten.
Onderwerp:
Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van het college
van 24 januari 2011, verzonden 26 januari 2011, waarbij de eigenaar van
het perceel Nachtegalenlaantje 22 is aangeschreven om de op het
perceel illegaal gerealiseerde carport te verwijderen en verwijderd te
houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,00.
Besluit:
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften:
- het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
- het bestreden besluit in stand te laten.
Onderwerp:
Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen de verleende
omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en afwijken van het
bestemmingsplan, voor het vergroten van de woning op het perceel
Filarskiweg 6 te Bergen.

4.

110351 BenC

5.

110352 BOR

6.

110353 BOR

Besluit:
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften:
het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften ongegrond te verklaren;
- het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de
motivering, overeenkomstig de overwegingen van de commissie;
- het verzoek tot vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
Onderwerp:
Dit voorstel betreft de nieuwe beslissing op bezwaar, gericht op het
besluit van het college waarbij het projectbesluit en de bouwvergunning
voor het oprichten van een stolp voor agrarische doeleinden op het
perceel Kerkedijk 142s zijn geweigerd.
Besluit:
Het college besluit:
- het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
- het bestreden besluit in stand te laten, met aanvulling van de
motivering.
Onderwerp:
Aanstellen de heer J.C. ten Berg, de heer A. Swart en de heer W. Tonkes
als onbezoldigd ambtenaar.
Besluit:
Het college besluit:
De heer J.C. ten Berg, geboren op 20-11-1952 te Den Helder, de heer A.
Swart, geboren op 04-07-1953 te Alkmaar en de heer W. Tonkes,
geboren op 30-08-1963 te Enkhuizen, allen in tijdelijke, onbezoldigde
dienst aan te stellen.
Onderwerp:
Verkoop perceel gemeentegrond.
Besluit:
Het college besluit in te stemmen met de verkoop van een perceel
gemeentegrond gelegen aan de zijde van het pand Beek 36 te Bergen,
kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie C nummer 4004 ged., ter
grootte van ca. 56 m², voor de koopsom van € 5.600,- k.k. aan de heer K.
Goedkoop.
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