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in de vergadering van 19 mei 2009 
de secretaris, de burgemeester, 
 



 
Vergadering van het college d.d. 12 mei 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Agenda reguliere 

persbijeenkomst. 
 Vastgesteld. 

     
2.  Besluitenlijst BenW 28 

april 2009. 
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 12 mei 

2009. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 0121 Kogenkijk 92 Bergen. Het college besluit na de 

vaststellingsprocedure van 
het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Zuid over 
te gaan tot verkoop van 
het perceel 
gemeentegrond met een 
woonbestemming aan de 
Kogenkijk 92 te Bergen. 

Conform advies. 

3.3 0133 Jaarverslag klachten 2008. - Het college neemt het 
jaarverslag klachten 
2008 voor 
kennisgeving aan. 

- Het college biedt het 
jaarverslag klachten 
2008 ter kennisname 
aan de raad aan. 

Conform advies; verzoek om 
aanvullende informatie in 
overleg met secretaris. 



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 
3.4 0138 Subsidie 2009 bibliotheek,  

investeringssubsidie RFID, 
BCF-traject bibliotheek en 
presentatieavond. 

Het college besluit om: 
1. de St. Openbare 

bibliotheek Bergen 
voor 2009 een 
subsidie te verlenen 
van € 759.101,33, 
bestaande uit een 
activiteitensubsidie 
van € 669.096,57 en 
een huursubsidiedeel 
voor de 
bibliotheekvestiging in 
Egmond van  

       € 90.004,76; 
2. een BCF-traject aan 

te gaan vanaf 1 
september 2009 met 
de St. Openbare 
Bibliotheek Bergen; 

3. de St. Openbare 
bibliotheek Bergen 
een 
investeringssubsidie 
te verlenen van          
€ 100.000,00 voor de 
aanschaf van het 
automatische 
uitleensysteem RFID; 

4. een verzoek aan het 
presidium te richten 
voor een presentatie-
avond voor de raad te 
organiseren over het 
bibliotheekwerk op 3 
september  2009 in 
samenwerking met de 
St. Openbare 
Bibliotheek Bergen. 

Conform advies; college heeft 
behoefte om  een discussie te 
voeren met de bibliotheek 
over de toekomstige koers 
van het bibliotheekwerk. 

- 3 - 
 



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 
3.5 0140 Tijdelijke bekostiging Hulp 

bij het huishouden aan de 
Congregatie der Zusters 
Ursulinen Bergen c.q. de 
Joseph Stichting ter 
overbrugging van tijd die 
nodig is voor het zoeken 
naar een oplossing via de 
AWBZ (Volledig Pakket 
Thuis). 

Het college besluit, met 
toepassing van de 
hardheidsclausule artikel 
34 van de verordening 
Individuele 
Maatschappelijke 
Ondersteuning 2009 met 
terugwerkende kracht tot 1 
januari 2009, te voorzien in 
de tijdelijke bekostiging 
van de Hulp bij het 
huishouden in de vorm van 
een Pgb aan de zusters 
Ursulinen voor de zusters 
die van het 
Kloosterbejaardenoord De 
Uuthof verhuisd zijn naar 
het Moederhuis van de 
Congregatie der Zusters 
Ursulinen Bergen en wel 
onder de volgende 
voorwaarden 
- het gaat in eerste 

instantie om een 
tijdelijke bekostiging 
van de Hulp bij het 
huishouden van 1 
januari 2009 tot 1 juli 
2009 van ± € 20.000 
gedurende de 
overbruggingsperiode 
die nodig is voor het 
zoeken naar een 
definitieve oplossing 
voor de bekostiging 
van de Hh via de 
AWBZ; 

- de Congregatie der 
Zusters Ursulinen 
Bergen en/of de 
Joseph Stichting 
moeten expliciet 
aantonen dat zij  zelf 
geen middelen 
hebben om te 
voorzien de 
bekostiging van de 
beoogde 
overbruggings-
periode; 

- op het moment dat 
geregeld is dat de 
bekostiging van de Hh 
via de AWBZ loopt, 
moet het bedrag van 
de tijdelijke 
bekostiging worden 
terugbetaald. 

Conform advies. 
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3.6 0141 Beslissing op het 

bezwaarschrift gericht 
tegen het besluit d.d. 20 
januari 2009, verzonden 
26 januari 2009, om een 
sloopvergunning te 
verlenen voor de sloop van 
De Trompschool op het 
perceel Trompstraat 10 te 
Egmond aan Zee. 

I het bezwaarschrift 
van de heer E. Prins 
in afwijking van het 
advies van de 
commissie niet-
ontvankelijk vanwege 
het ontbreken van 
procesbelang en het 
bezwaarschrift van de 
heer H.R. Hoekman in 
overeenstemming met 
het advies van de 
commissie niet-
ontvankelijk verklaren;

II het bestreden besluit 
in stand laten. 

Conform advies. 

3.9 0145 Aanvraag vergunning voor 
het organiseren van 
kofferbakmarkten in 
Schoorl. 

Het college adviseert de 
burgemeester te besluiten 
om de door de heer F. 
gevraagde vergunning 
voor het organiseren van 
12 kofferbakmarkten in 
Schoorl te weigeren. 

Conform advies. 

3.11 0151 Jaarverslag 2008 van de 
vaste commissie van 
advies voor de 
bezwaarschriften. 

- Het college neemt het 
Jaarverslag 2008 van 
de vaste commissie 
van advies voor de 
bezwaarschriften voor 
kennisgeving aan. 

- Het college biedt het 
Jaarverslag 2008 van 
de vaste commissie 
van advies voor de 
bezwaarschriften ter 
kennisname aan de 
raad aan. 

Conform advies; advies over 
aanbevelingen wordt 
ingewacht. 

3.12 0152 Vaststelling “Nota van 
beantwoording 
inspraakreacties” in relatie 
tot de “Nota 
Cultuurhistorie”. 

Het college besluit: 
a. De “Nota van 

beantwoording 
inspraakreacties” vast 
te stellen.  

b. De “Nota 
Cultuurhistorie” 
(vastgesteld 3-2-09), 
met deze 
bijbehorende “Nota 
van beantwoording 
inspraakreacties” in 
juni aan de raad ter 
vaststelling aan te 
bieden. 

c. Aan de raad voor te 
leggen om € 15.000,--
“, ten behoeve van 
beleid Archeologie, te 
dekken uit de stelpost 

       verdieping bestaand    
       beleid. 

Conform advies. 
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Besluitenlijst B. en W. 
 
3.13 0153 Bedrijfsverplaatsing 

Mulder. 
Het college besluit: 
1. In principe in te 

stemmen met 
bedrijfsverplaatsing 
van de heer M. naar 
de Groeterpolder 
(locatie A, bijlage 1); 

2. in principe in te 
stemmen met de 
herontwikkeling 
(woningbouw) van de 
vrijgekomen locatie 
aan de Hargerweg 2 
onder nader te 
ontwikkelen 
planologische en 
stedenbouwkundige 
randvoorwaarden; 

3. ontheffing aan te 
vragen bij de provincie 
van de ruimtelijke 
provincie verordening; 

4. de algemene 
raadscommissie van 
dit besluit op de 
hoogte te stellen als 
ingekomen stuk via 
bijgaande memo 
(bijlage 2). 

Conform advies. 

     
  Nagekomen 

bespreekstukken 
  

3.16 0139 Wmo-adviesraad Bergen. Het college besluit: 
1. In te stemmen met het 

concept-raadsvoorstel 
Verordening Wmo-
adviesraad Bergen; 

2. In te stemmen met de 
ambtelijke 
ondersteuning vanuit 
de organisatie te 
leveren ten behoeve 
van de Wmo-
adviesraad. 

Conform advies. 
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Besluitenlijst B. en W. 
 
3.17 0154 Verkoop aandelen Nuon 

Productie en 
Leveringsbedrijf. 

Het college besluit:  
1. In te stemmen met de 

voorgenomen verkoop 
van de aandelen Nuon 
Productie en 
Leveringsbedrijf 

2. gelet op het belang en 
de omvang van de 
transactie aan de raad 
instemming voor de 
voorgenomen 
transactie te vragen 
via bijgaand 
raadsvoorstel 

3. wethouder Jan Stam 
aan te wijzen als 
vertegenwoordiger van 
het college in de 
aandeelhoudersvergad
ering van NV 
Houdstermaatschappij 
GKNH. 

Conform advies met dien 
verstande dat het 
raadsvoorstel aangepast 
wordt op de volgende punten: 
1. geen bestemming van de 
gelden aangegeven, discussie 
daarover bij de 
perspectiefnota voeren, 2.ons 
percentueel belang/invloed 
aangeven. 

3.18 0158 Informatief memo aan de 
raad over de brand in 
Blinkerd. 

Het college besluit de raad 
door middel van bijgaand 
memo te informeren over 
de aanpak en de thans te 
overziene gevolgen van de 
brand in de Blinkerd. 

 

3.19 0160 Memo inzake vaststellen 
kaders nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening, op 
verzoek van presidium 

Concept memo 
vaststellen. 

Conform advies. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen. 
  

     
5.  Nieuws uit het MT van 27 

april 2009. 
  

     
6.  Aangehouden stukkenlijst.   
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