BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 8 februari 2011

Aanwezig:
Mw. drs. H. Hafkamp
C. Roem
A. Hietbrink
J. Luttik-Swart
R. Groninger

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Afwezig:
Mw. E. Trap

wethouder

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 15 februari 2011
de secretaris,
de burgemeester,

Besluitenlijst B. en W.
Vergadering van het college d.d.8 februari 2011

Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Agenda reguliere
persbijeenkomst.

Vastgesteld

2.

Besluitenlijst BenW
1 februari 2011.

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van
Conform vastgesteld.
8 februari 2011.
Bespreekstukken
Onderwerp:
Herinrichting Voorstraat (Oosteinde) tussen de Trompstraat en de Julianastraat.
Voorstel:
Het college besluit:
als onderdeel van het project ‘Ontwerp ons Derp’ in te
stemmen met de herinrichting van de Voorstraat (Oosteinde) het gedeelte
tussen de Trompstraat en de Julianastraat te Egmond aan Zee, volgens het
ontwerp (bijlage);
akkoord te gaan met de herinrichting van de Voorstraat
(Oosteinde) volgens het behandelingsvoorstel van de ingediende
zienswijzen (bijlage).
Besluit:
Conform advies.
Onderwerp:
Het niet afsluiten van investeringskredieten ouder dan 2 jaar in 2011.
Voorstel:
Het college besluit tot het niet afsluiten van de investeringskredieten ouder dan
2 jaar in 2011 zoals genoemd in bijlage 1 voor een totaalbedrag van € 994.000
aan inkomsten.
Besluit:
Conform advies.
Onderwerp:
Brief ter reactie op brief van aannemingsbedrijf K. Dekker bv. 24 januari inzake
schaderegeling.
Voorstel:
Het college besluit om:
Middels de conceptbrief te reageren op de inhoud van
de brief van aannemingsbedrijf K. Dekker bv 24 januari 2011;
tevens middels deze zelfde brief de uitkomsten van het
gehouden gesprek van 28 januari 2011 jl. te bevestigen.
Besluit:
Conform advies.
Nagekomen
bespreekstukken

3.1

0061

3.2

0062

3.3

0063

Besluitenlijst B. en W.
3.5

4.

0065

Onderwerp:
Aanstelling van de heer W.J.M. Bierman in de functie van
gemeentesecretaris/directeur.
Voorstel:
Het college besluit om:
1. Akkoord te gaan met de aanstelling van de heer W.J.M. Bierman (op grond
van art. 102 van de Gemeentewet) in de functie van
gemeentesecretaris/directeur met ingang van 14 maart 2011. De aanstelling
vindt plaats in salarisschaal 15.
2. De heer R. Groninger per 14 maart 2011 op eigen verzoek te ontheffen van
zijn functie als gemeentesecretaris/directeur.
Besluit:
Conform advies.
Ingekomen stukken en
Zie aantekening stuk.
uitnodigingen

5.

Nieuws uit het MT van
31 januari 2011.

Voor kennisgeving
aangenomen.

6.

Aangehouden
stukkenlijst.

Geactualiseerd

7.

Toezeggingen college
en meer uit de
raadsvergadering van
27 januari 2011.

Memo’s Fietsverbinding
wel, Mob-complex niet op
de agenda arc.

8.

Concept besluitenlijst
Presidium 25 januari
2011.

Voor kennisgeving
aangenomen.

