
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 1 september 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1. 0331 MZ Wmo subsidieaanvraag 

depressiepreventie. 
Het college besluit om van 2009 – 2011 een 
bedrag van €52.564,- beschikbaar te stellen 
uit het Wmo-budget (FCL 67140100) ten 
behoeve van een gezamenlijk cursusaanbod 
depressiepreventie van GGZ en De 
Wetering. 

2. 0357 MZ Weerbaarheidscurus voor 
basisscholen. 

Het college besluit om in te stemmen met 
het geven van de cursus weerbaarheid 
2009/2010 voor de groepen 8 van de 
basisscholen in onze gemeente. 

3. 0358 GG Beslissing op bezwaarschrift, gericht 
tegen het besluit tot vaststelling van 
het aanwijzingsbesluit loslopende 
honden op het strand. 

Het college besluit overeenkomstig het 
advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-
ontvankelijk te verklaren. 

4. 0359 GG Aanvraag om lanschadevergoeding  
ex art. 49 WRO (oud) in verband 
met het vrijstellingbesluit inzake de 
uitbreiding van een woonhuis aan 
het Dal van Haasbroek 7 te Bergen 
aan Zee. 

Het college besluit overeenkomstig het 
advies van de 
schadebeoordelingscommissie de aanvraag 
om planschadevergoeding  af te wijzen.   

5. 0360 GG Beslissing op bezwaarschrift, gericht 
tegen het besluit tot de plaatsing van 
een bord (invaliden parkeerplaats) 
aan de Hanswijk te Egmond aan 
den Hoef. 

Het college besluit overeenkomstig het 
advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften het bezwaarschrift:  
- voorzover gericht tegen de reconstructie 

niet-ontvankelijk te verklaren;  
- voorzover gericht tegen de 

invalidenparkeerplaats ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en 

- het bestreden besluit in stand te laten na 
herstel van de geconstateerde gebreken. 



 

 
6. 0362 MZ Startnotitie Centrum voor Jeugd en 

Gezin gemeente Bergen. 
Het college besluit:  
- in te stemmen met een gewijzigd 

concept besluit bij het raadsvoorstel 
‘startnotitie Centrum voor Jeugd en 
Gezin gemeente Bergen ‘Het gezin 
centraal!’.  

Aan het besluit zijn de volgende kaders 
toegevoegd:  
Voor de verdere uitwerking en vormgeving 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Bergen stelt de raad de volgende kaders 
vast:  
- het CJG is een netwerkorganisatie 

(samenwerkingsverband) 
- de gemeente is verantwoordelijk voor de 

regie over het CJG en uitvoering van de 
doorzettingsmacht. Om aan deze 
functies vorm en inhoud te geven stelt 
de gemeente daartoe een 
onafhankelijke CJG-coördinator aan. 

- Het lokale beleid staat centraal en vormt 
de basis c.q. het uitgangspunt voor 
regionale en/of provinciale afstemming 
en samenwerking.  

- Het CJG is een onderdeel van de lokale 
infrastructuur, waarvan de bestaande 
ZorgPlusSteunpunten in de drie kernen 
ook als fysiek inlooppunt voor het CJG 
gaan dienen.   
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