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Vergadering van het college d.d. 11 augustus 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW 4 

augustus 2009. 
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Bespreekstukken   
3.2 0310 

 
 

Project BreedNet NHN. Het college besluit deel te 
nemen aan het project 
BreedNet HNH en 
hiervoor een bedrag van  
€ 60.000,- op te nemen in 
de begroting 2010. 

Conform advies, uitgaande 
van een incidentele post. Over 
dekking nader adviseren. 

3.3 0311 
 
 

Budget Stichting Welzijn 
Bergen, begroting 2010. 

In de begroting van 2010 
wordt, vanwege een 
eerder berekend tekort,    
€ 10.000,- extra subsidie 
opgenomen voor de SWB.

In principe akkoord; dekking 
uit bestaand budget; voorstel 
wordt ingewacht. 

3.5 0313 
 
 

Aanvullend 
begrotingsvoorstel 
begroting 2010 verhoging 
bijdrage Regionaal 
Historisch Centrum 
Alkmaar. 

Het college besluit de 
structurele verhoging van 
de bijdrage aan de 
gemeenschappelijke 
regeling Regionaal 
Historisch Centrum 
Alkmaar van € 45.000,- 
als aanvullend 
begrotingsvoorstel in de 
begroting 2010 op te 
nemen. 

Conform advies; 
dekkingsvoorstel wordt 
ingewacht. 

3.6 0314 
 
 

Aanpassing subsidie VVV 
2010. 

Het college besluit: 
1. De subsidie voor 2010 

te verhogen met          
€ 46.667,- naar            
€ 90.383,-; 

2. In te stemmen met 
optie 2 met als 
consequenties dat de 
VVV-vestiging in 
Schoorl wordt 
gesloten; 

3. in te stemmen met het 
voorstel van de 
besteding van de 
bestemmingreserve 
Toerisme voor 2010. 

Verzoek om een nieuw 
voorstel waarin alle drie 
vestigingen open blijven, tegen 
zo laag mogelijke meerkosten, 
in te dienen inclusief een 
dekkingsvoorstel. 



 

3.8 0316 Advisering aan 
Commissariaat voor de 
Media omtrent RTV80. 

Het college besluit: 
• De raad te laten 

verklaren dat 
Stichting Radio en 
TV BES (=RTV80) 
voor een verlening 
van de 
zendtijdtoewijzing 
voldoet aan de 
wettelijke eisen uit de 
Mediawet 2008. 

• de Stichting Radio en 
TV BES nadrukkelijk 
te verzoeken het 
Programmabeleid-
bepalend Orgaan 
aan te vullen met 
vertegenwoordigers 
uit de stroming 
Maatschappelijke 
Zorg en Welzijn. 

Conform advies. 

3.9 0317 Beslissing op het 
bezwaarschrift gericht 
tegen ons besluit van 10 
februari 2009, waarbij een 
reguliere bouwvergunning 
is verleend voor het geheel 
plaatsen van een 
schuur/paardenstal op het 
perceel Houtendijk 20 te 
Schoorl. 

Overeenkomstig het 
advies van de commissie 
voor de bezwaarschriften, 
besluit het college: 
1. het bezwaarschrift 

ontvankelijk en 
ongegrond te 
verklaren; 

2. het bestreden besluit, 
na herstel van de 
geconstateerde 
gebreken, in stand te 
laten; 

3. het verzoek om 
proceskostenvergoed
ing af te wijzen. 

Conform advies. 

3.10 0318 Ondertekening 
Landschapsakkoord. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met 

de tekst van het 
Landschapsakkoord 
Bergen. 

2. De portefeuillehouder 
te machtigen namens 
het college het 
Landschapsakkoord 
te ondertekenen. 

3. Het 
Landschapsakkoord 
na ondertekening 
aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

Conform advies. 

3.11 0319 Memo over voortgang 
dossier Heereweg 287s te 
Egmond aan den Hoef ter 
informatie aan de raad. 

Het college besluit het 
memo, waarin de 
voortgang van het dossier 
Heereweg 287s te 
Egmond aan den Hoef 
wordt uitgelegd, ter 
informatie aan te bieden 
aan de raad. 

Conform advies; nb aangepast 
memo. 
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3.12 0320 Besluitvorming TWIN-H 
Weginfrastructuur en 
Openbaar Vervoer. 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van 

de brief van de 
provincie Noord-
Holland met als 
onderwerp: 
“besluitvorming 
TWIN-H 
Weginfrastructuur en 
Openbaar Vervoer 
PS 29 juni 2009”, en 
bij behorende 
stukken, waarin o.a. 
een 
projectomschrijving 
wordt gegeven van 
de Westelijke Ring 
Alkmaar. 

2. De raad middels een 
memo te informeren. 

Conform advies; reactie van 
gemeente, o.a. over het hierbij 
betrokken worden als 
gemeente Bergen, tevens 
aandacht voor het mogelijk 
doortrekken van de 
Huiswaarderweg, i.o.m. 
portefeuillehouder, 
voorbereiden. 

3.13 0321 Subsidieaanvraag 2009 
Informatie SteunPunt. 

Het college besluit het 
verzoek om een bijdrage 
van € 500,- in de 
exploitatiekosten voor 
2009 van de Stichting 
Informatie SteunPunt af te 
wijzen gelet op het doel 
van de subsidiering en het 
geringe bereik van de 
doelgroep binnen de 
gemeente Bergen. 

Conform advies. 

3.14 0322 
 

Aanbesteding Wmo-
hulpmiddelen. 

Het college besluit 
akkoord te gaan met de 
Europese aanbesteding 
van Wmo-hulpmiddelen 
op basis van de in de 
notitie opgenomen 
procedure en deze 
aanbesteding te 
verrichten samen met de 
gemeenten Alkmaar, 
Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo 
en Langedijk. 

Conform advies. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen 

  

  Regionale Samenwerking 
onderzoek Wagenaar 
Hoes. 

 Gesprek wordt gevoerd door 
burgemeester, secretaris en lid 
stuurgroep.  

     
5.  Nieuws uit het MT van      

3 augustus 2009.  
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
6.  Aangehouden stukkenlijst.  Voor kennisgeving 

aangenomen. 
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