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

 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW 3 

november 2009. 
 Conform vastgesteld met dien 

verstande dat bij punt 5 
Kunsttiendaagse het besluit 
wordt: “Communicatie wordt 
gevraagd om i.o.m. 
wethouder Trap deelname 
volgens jaar van de gemeente 
(tijdstip en inhoud) voor te 
bereiden”. 

     
3.  Conform lijst van 10 

november 2009. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 0499 Actualisering 

onderhoudsplan 
gemeentelijke gebouwen 
en woningen 2009-2013. 

Het college besluit: 
- Het 

geactualiseerde 
onderhoudsplan 
gemeentelijke 
gebouwen vast te 
stellen (Bijlage 4);  

− In het raadsbesluit 
op te nemen een 
extra dotatie van 
€ 535.000 aan de 
egalisatievoorzieni
ng onderhoud 
gemeentelijke 
gebouwen en 
woningen door 
een uitname uit de 
Algemene reserve 
in het jaar 2010; 

- In het raadsbesluit 
op te nemen de 
bestemmingsreser
ve groot 
onderhoud 
gemeentelijke 
gebouwen 
(€478.000,-)op te 
heffen en het 
saldo toe te 
voegen aan de 
voorziening; 

- In het raadsbesluit 
op te nemen om 
de bij dit besluit 
behorende 
begrotingswijziging 
vast te stellen 
(Bijlage 3). 

Conform advies; naam 
Kranenburgh wijzigen in 
Nieuw-Kranenburg. 
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3.2 0512 Voorgang 

bestemmingsplan Bergen 
Centrum - Beschermd 
Dorpsgezicht. 

Het college besluit: 
1. Een beeldkwaliteitplan 

op stellen voor het 
Beschermd 
Dorpsgezicht; 

2. in te stemmen met de 
Nota van 
Beantwoording 
Inspraak en 
Vooroverleg; 

3. de uitkomsten van het 
beeldkwaliteitplan, de 
uit te voeren 
akoestische 
onderzoeken en de 
aanpassingen uit de 
Nota van 
Beantwoording te 
verwerken in het 
ontwerpbestemmings
plan Bergen Centrum 
– beschermd 
Dorpsgezicht; 

4. overeenkomsten ten 
aanzien van uit te 
voeren onderzoeken 
en planschadekosten 
te sluiten met de 
initiatiefnemers voor 
nieuwe 
ontwikkelingen in het 
plangebied; 

5. het 
ontwerpbestemmings
plan pas ter inzage te 
leggen nadat zeker is 
dat de initiatiefnemers 
de kosten voor de 
noodzakelijke 
akoestisch 
onderzoeken op zich 
nemen. 

Aanhouden tot volgende 
week. 

3.3 0514 Ruimtelijke ordening 
binnen horecanota Gastvrij 
Bergen. 

Het college besluit 
vooruitlopend op het 
vaststellen van de 
horecanota: 
1. De algemene 

uitgangspunten voor 
de horecanota 
Gastvrij Bergen vast 
te stellen; 

2. twee horeca-
uitgaansgebieden aan 
te wijzen; 

3. de uitgangspunten 
voor de ruimtelijke 
ordening binnen de 
horecanota vast te 
stellen. 

Aanhouden tot volgende 
week. 
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3.4 0516 Evaluatie 

Woonbeleidsnota 2005-
2009. 

Het college besluit: 
1. De voorliggende 

evaluatie van de 
Woonbeleidsnota 
2005-2009 vast te 
stellen. 

2. De evaluatie 
‘Woonbeleidsnota 
2005-2009’ ter 
bespreking voor te 
leggen aan de 
algemene 
raadscommissie. 

Opmerking wethouder Plomp 
(zie stuk) verwerken, 
overigens conform advies. 

3.5 0519 Natuurlijke Speelterrein 
Brederodepark Bergen. 

- Het college besluit 
een natuurlijk 
speelterrein te 
realiseren in het Van 
Brederodepark in 
Bergen. 

- Het college besluit in 
te stemmen met 
bijgevoegde 
ontwerptekening. 

Conform advies. 

3.6 0520 Principeverzoek voor het 
realiseren van een (soort 
van) zorgboerderij op het 
perceel Egmondermeer 12 
in Egmond aan den Hoef. 

Het college besluit in 
principe bereid te zijn 
medewerking te verlenen 
aan de realisatie van een 
zorgboerderij op het 
perceel Egmondermeer 12 
in Egmond aan den Hoef. 
Medewerking is mogelijk 
via een partiële herziening 
van het bestemmingsplan. 
Het college besluit in te 
stemmen deze procedure 
op te starten nadat 
aanvrager een 
bestemmingsplan heeft 
opgesteld. 

Conform advies. Beleid 
i.h.k.v. mantelzorg wordt 
gemist. 

3.7 0522 Beslissing op 
bezwaarschrift, gericht 
tegen de weigering 
vrijstelling te verlenen voor 
het vestigen van een 
kinderdagverblijf op het 
perceel Dorpsstraat 15 te 
Bergen. 

Het college besluit: 
1. Overeenkomstig het 

advies van de 
commissie voor de 
bezwaarschriften het 
bezwaarschrift 
ontvankelijk en 
gegrond te verklaren; 

2. het bestreden besluit 
onder verbetering van 
de motivering in stand 
te laten; 

3. het verzoek om 
vergoeding van de 
gemaakte kosten in 
de bezwaarfase af te 
wijzen. 

Aanhouden in verband met 
het onderzoeken van een 
mogelijke oplossing 
parkeerproblematiek. 
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3.8 0523 Team Vastgoed. Het college stemt in met 

de taken, 
verantwoordelijkheden en 
informatie van het 
afdelingsonderdeel 
Vastgoed bij de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte 
(BOR). 

Conform advies. 

3.9 0524 Vaststelling 
begrotingswijziging 
betreffende gevolgen 
septembercirculaire 2009 
en nadere vaststelling 
basisgegevens 2008 voor 
de algemene uitkering. 

Het college besluit: 
1. Via bijgaand 

raadsvoorstel de raad 
te informeren over de 
financiële gevolgen 
van de 
septembercirculaire 
en nadere vaststelling 
basisgegevens 2008. 

2. De bijgaande 
begrotingswijziging ter 
vaststelling aan te 
bieden aan de raad. 

Conform advies. 

3.10 0525 Reactie op motie 
gemeenteraad aangaande 
twee beheerderswoning 
Doopsgezind 
Broederschapshuis, 
Oorsprongweg 3 in 
Schoorl. 

Het college besluit de 
bijgevoegde memo aan de 
gemeenteraad te 
verzenden. 

Memo aanhouden; overleg 
opstarten. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.11 0527 Uitwerking nota 
grondbeleid. 

- De nota Gronduitgifte 
en Grondprijzen vast 
te stellen en deze 
nota ter vaststelling 
voor te leggen aan de 
raad. 

- Het raadsvoorstel ten 
aanzien van de 
uitwerking van de 
nota Grondbeleid vast 
te stellen en voor te 
leggen aan de raad. 

Conform advies. 

3.12 0528 Belastingverordeningen 
2010. 

Het college besluit de raad 
voor te stellen de 
belastingverordeningen 
2010 vast te stellen. 

Conform advies 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Uitnodiging ANBO 19 

december, Else Trap 
     
5.  Doorgaan vergaderingen 

college op 22 en 29 
december 2009 en 5 
januari 2010? 

 22e en 29e geen BenW, 5 
januari wel. 

     
6.  Nieuws uit het MT van 2 

november 2009.  
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
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7.  Toezeggingen college en 

meer uit de 
raadsvergadering van 3 
november 2009. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     
8.  Aangehouden stukkenlijst.  Voor kennisgeving 

aangenomen. 
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