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Vergadering van het college d.d. 10 maart 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Agenda reguliere 

persbijeenkomst. 
 Vastgesteld 

     
2.  Besluitenlijst BenW           

3 maart 2009. 
  

     
3.  Conform lijst van             

10 maart 2009. 
  

     
  Bespreekstukken   
     
3.1 0912 Voorstel besteding stelpost  

€ 400.000,-- verdieping 
bestaand beleid. 

Het college besluit het 
voorstel voor besteding 
van de € 400.000,-- uit de 
stelpost voor verdieping 
bestaand beleid vast te 
stellen en in het kader van 
het budgetrecht ter 
vaststelling voor te leggen 
aan de raad. 

Conform met aanvulling als 
(financieel) PM post beheer 
Hargervaart. 

3.2 0913 Bestuurlijke agenda versie 
10 maart 2009. 

Het college besluit de 
bestuurlijke agenda versie 
10 maart 2009 vast te 
stellen en via het 
presidium ter kennisname 
aan te bieden aan de raad.

Conform advies. 

3.3 0915 Bestrating centrum 
Bergen. 

Het college besluit 
bijgaande memo aan de 
raad vast te stellen en aan 
de raad te versturen. 

Conform advies. 

3.4 0917 Besluit individuele 
maatschappelijke 
ondersteuning en 
beleidsregels – Gemeente 
Bergen 2009. 

- Het ‘besluit individuele 
 maatschappelijke 
 ondersteuning – 
 gemeente Bergen 
 2009’ met 
 terugwerkende kracht 
 vanaf  1 januari 2009 
 vast te stellen. 
- De beleidsregels 
 ‘gebruikelijk zorg’, 
 ‘indicatie hulp bij het 
 huishouden’ en 
 ‘woonvoorzieningen’ 
 met terugwerkende 
 kracht vanaf 1 
 januari 2009 vast te 
 stellen. 

Conform advies. 
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3.5 0918 Financiële afwikkeling 

exploitatie 
zwembadgedeelte 
Watertoren 2007/2008. 

- De 
beoordelingsverklaring 
van IPA-ACON 
Accountants B.V. bij 
de financiële 
verantwoording over 
de exploitatieperiode 
van het 
zwembadgedeelte van 
de Watertoren te 
Egmond aan Zee, voor 
de periode van          
14 juli 2007 tot en met   
29 juni 2008, vast te 
stellen.   

- Op grond van deze 
beoordelingsverklaring 
Kolibri Leisure 
Management BV 
decharge te geven 
voor zijn 
verantwoordelijkheid 
van de exploitatie van 
het zwembadgedeelte 
van de Watertoren 
voor de periode van  
14 juli 2007 tot en met 
29 juni 2008.  

- Kennis te nemen van 
de voorlopige 
opbrengst van de 
veiling van de 
inventaris van het 
zwembadgedeelte en 
de definitieve 
opbrengst te 
verwerken in de 
voorjaarsnota 2009.  

Conform advies. 
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3.6 0919 Beslissing op 

bezwaarschrift, gericht 
tegen het besluit van       
24 juli 2008, verzonden        
5 augustus 2008, waarbij 
op grond van een negatief 
welstandsadvies 
geweigerd is om een 
bouwvergunning te 
verlenen voor het geheel 
veranderen van het dak 
van het woonhuis, door de 
dakpannen te vervangen 
door riet op het perceel 
Russenweg 9 te Bergen. 

I  het college besluit om 
 in  heroverweging 
 alsnog over te gaan 
 tot  het verlenen van 
 de gevraagde  
 bouwvergunning, met 
 inachtneming van het 
 positieve 
 welstandsadvies; 
II het college besluit om 
 in afwijking van het 
 ambtelijke advies van 
 de monumenten 
 deskundige niet 
 over te gaan tot de 
 aanwijzing als 
 gemeentelijk 
 monument van het 
 object Russenweg 9 
 te Bergen; 
III het college besluit om 
 de kosten ex 
 artikel 7:15 Algemene 
 wet bestuursrecht, in 
 totaal € 644,--,  te 
 vergoeden. 

Conform advies. 

3.7 0920 Verzoek tot verlenging 
begunstigingstermijn ter 
attentie van het staken en 
gestaakt houden van 
gebruik dienstwoning als 
burgerwoning aan de 
Nieuwedam 8 te Schoorl. 

De in de aanschrijving van 
9 september 2008 
opgenomen 
begunstigingstermijn, 
gericht aan de heer R.A. 
R., mevrouw H. S. en de 
heren A., inhoudende de 
last tot het staken en 
gestaakt houden van het 
gebruik van de 
dienstwoning aan de 
Nieuwedam 8 te Schoorl 
als burgerwoning voor    
10 maart 2009, te 
verlengen tot 15 april 
2009. 

Conform advies. 
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3.8 0922 Beslissing op 
bezwaarschrift, gericht 
tegen het besluit van       
27 mei 2008, verzonden 
29 mei 2008, waarbij het 
verzoek om ontheffing van 
de openingstijden voor de 
winkel op perceel 
Voorstraat 99 in Egmond 
aan Zee is afgewezen. 

I Overeenkomstig het 
advies van de 
commissie voor de 
bezwaarschriften de 
bezwaren ontvankelijk 
en gegrond verklaren 
en; 

II Het bestreden besluit 
herroepen en over te 
gaan tot het verlenen 
van een tijdelijke 
ontheffing met 
voorwaarden en in de 
periode 1 april 2009 
tot en met                 
30 september 2009; 

III Het ingediende 
verzoek om 
vergoeding van de 
kosten ex artikel 7:15 
Algemene wet 
bestuursrecht, in totaal 
€ 644,--,  te 
honoreren. 

Conform advies. 

3.9 0924 Stand van zaken 
uitvoering 
hoofdlijnenprogramma 
2006. 

Het college besluit de 
stand van zaken uitvoering 
hoofdlijnenprogramma 
2006 vast te stellen en ter 
bespreking aan te bieden 
aan de raad. 

Conform advies. 

     
  Nagekomen 

bespreekstukken 
  

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Zie aantekeningen stukken. 

     
5.  Agenda extra Algemene 

raadscommissie 17 maart 
2009. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     
6.  Nieuws uit het MT van 2 

maart 2009. 
 R. Groninger doet verslag van 

de voortgang van de 
reorganisatie. 

     
7.  Aangehouden stukkenlijst.  Voor kennisgeving 

aangenomen. 
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