
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 10 november 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1.  0511 ONTW Regionale Wmo agenda. Het college besluit: 

1. In te stemmen met bijgevoegde PONK-
verklaring. 

2. tot het machtigen van wethouder Else 
Trap voor het ondertekenen van de 
PONK-verklaring. 

3. in te stemmen met bijgevoegde nota 
Regionale Wmo agenda 2009-2011 
speerpunten van beleid. 

4. in te stemmen met het organiseren van 
een regionale bijeenkomst over de 
PONK-verklaring met de Wmo-raden 
van de acht 
regiogemeenten(Zorgbelang), waarbij 
bruikbare suggesties van deze raden in 
de verdere uitwerking zullen worden 
meegenomen. 

5. de PONK-verklaring ter kennisname 
aan te bieden aan de raadscommissie 
en raad. 

2. 0513 BB GGD inspectie peuterspeelzalen: 
Kindercentrum De Molen te 
Schoorl. 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het GGD rapport 

over de inspectie bij Kindercentrum De 
Molen te Schoorl. 

2. In te stemmen met verzending van 
bijgevoegde brief. 

3. 0515 ONTW Raam- en productovereenkomst 
ROC voor aanbod 
volwasseneducatie 2009. 

Het college besluit: 
1. af te sluiten met het ROC Horizon 

College:  
- Raamovereenkomst Educatie 

Gemeente Bergen 2009 
- Productovereenkomst Educatie 

Gemeente Bergen 2009. 
2. in overleg te gaan met het ROC 

Horizon College over extra inzet voor 
de gemeente Bergen in 2010 en indien 
nog mogelijk in 2009. 

3. kennis te nemen van het Rijksbesluit 
om het loslaten van de oormerking en 
bestedingsverplichting bij ROC’s uit te 
stellen t/m 31 december 2012.    

4. 0517 BB Aftreden van mevrouw ir. A.C. van 
Buiten en benoeming van de heer 
E. Kuchlein als architectlid van de 
welstandscommissie 

Het college besluit: de raad voor te stellen 
mevrouw ir. A.C. van Buiten te ontslaan als 
architectlid van de welstandscommissie per 
1 februari 2010 en de heer E. Kuchlein te 
benoemen als architectlid van de 
welstandscommissie tot 1 februari 2013 met 
de mogelijkheid van een herbenoeming voor 
drie jaar. 

5. 0518 ONTW Subsidie Buurtbus Bergen 2009. Het college besluit de Vereniging Buurtbus 
Bergen over het jaar 2009 een subsidie van 
€ 9.420,06 te verstrekken, bestaande uit: 
1. Een algemene bijdrage van € 6.240,00;



 

2. Een bijdrage van € 1.916,40  t.b.v. de 
huur van het kantoor in Prins 
Hendrikstichting; 

3. Een bijdrage van € 1.263,66 t.b.v. 
noodzakelijke verzekeringen voor haar 
leden. 

6. 0521 BEC Bezwaarschrift tegen het weigeren 
bouwvergunning Groenedijk B79 te 
Bergen 

Het college besluit: 
1. de bezwaren conform het advies van 

de commissie van advies voor de 
bezwaarschriften van 6 oktober 2009 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

2. het bestreden besluit van 7 augustus 
2009 onder aanvulling van de 
motivering conform het advies van de 
commissie van advies voor de 
bezwaarschriften in stand te laten. 

7. 0526 BEC Klachtenregeling 2009. - Het college besluit akkoord te gaan met 
de nieuwe interne klachtenregeling 
2009. 

- Het college biedt de nieuwe interne 
klachtenregeling 2009 ter vaststelling 
aan de raad aan. 
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