
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 15 december 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1. 0601 ONTW Memo uitvoering Wet 

Gemeentelijke 
Antidiscriminatievoorzieningen 
(Wet ADV) 
 

Het college besluit:  
1. In te stemmen met het ter kennisname 

aanbieden van bijgevoegd memo 
‘Uitvoering Wet Gemeentelijke 
Antidiscriminatievoorzieningen (Wet 
ADV)’ aan de ARC van en aan de raad 
van 26 januari 2010. 

2. in te stemmen met het versturen van 
bijgevoegde brief aan de gemeente 
Alkmaar. 

2. 0602 ONTW Beleidsplan Burger AED.  Het college besluit om vanaf  2009 
jaarlijks vanuit het Wmo-budget (FCL 
67140100) een bedrag van € 10.000,= 
beschikbaar te stellen ten behoeve van 
de volgende voorzieningen: 
o De aanschaf van AED apparaten        
     alsmede ophangkasten 
o Het onderhoud van deze apparaten 
o De opleidingskosten van vrijwilligers 
die de AED’s gaan bedienen 

 De bijgevoegde begrotingswijziging vast 
te stellen. 

3. 0603 BEC Kaderbrief 2011. Het college besluit de Kaderbrief 2011 vast 
te stellen. 

4. 0604 BOR Rooiaanvraag 1 paardenkastanje 
t.h.v. Geestweg 17 in Bergen 

Het college besluit te komen tot het 
afgeven van een rooivergunning voor 1 
paardenkastanje t.h.v. Geestweg 17 in 
Bergen (zie bijlage 1). 

5. 0605 BOR Rooiaanvraag 1 populier nabij 
speelveld Ogentroostweg – 
Sileneweg in Bergen.  

Het college besluit te komen tot het afgeven 
van een rooivergunning voor 1 populier 
nabij speelveld Ogentroostweg – Sileneweg 
in Bergen. (zie bijlage 1). 

6. 0606 BOR Rooiaanvraag 2 populieren nabij 
speelveld Zwanenbloemweg - 
Hertshooiweg. 

Het college besluit te komen tot het afgeven 
van een rooivergunning voor 2 populieren 
nabij speelveld Zwanenbloemweg – 
Hertshooiweg in Bergen (zie bijlage 1). 

7. 0607 BOR Rooiaanvraag 2 grove dennen,  
Prins Hendriklaan 33 t.h.v. 
Kinderspeelzaal De Blokkendoos. 
 

Het college besluit te komen tot het afgeven 
van een rooivergunning voor 2 grove 
dennen, Prins Hendriklaan 33 t.h.v. 
Kinderspeelzaal De Blokkendoos. 

9. 0609 BB Subsidieverzoek Europese 
Klokkenluiderspartij (EKP). 

Het college besluit op grond van de 
artikelen 7, 16 en 22 van de Algemene 
subsidieverordening Bergen 2009 het 
subsidieverzoek van de Europese 
Klokkenluiders Partij af te wijzen. 



 

 
10. 0610 ONTW Eenmalige subsidie kunstijsbaan 

Bergen. 
Het college besluit de St. Kunstijsbaan 
Bergen een incidentele subsidie te verlenen 
van € 5.000,- voor de kunstijsbaan die van 
10 december 2009 tot 10 januari 2010 op 
het terras van Gusto zal worden geplaatst in 
ruil voor vrijkaartjes voor de leerlingen van 
de basisscholen in de kern Bergen. 

11. 0611 ONTW Behoud Geveerde Kikker. Het college besluit: 
- Mee te werken aan onderzoek voor 

mogelijkheden van de bestaande locatie 
van de Geveerde Kikker op de 
Boulevard in Egmond aan Zee; 

- Nader onderzoek in te stellen naar een 
mogelijke nieuwe locatie en functie voor 
de Geveerde Kikker; 

- Behoud van het monumentale pand De 
Geveerde Kikker als uitgangspunt 
hanteren. 

12. 0612 DV Aangaan gemeenschappelijke 
regeling en 
dienstverleningsovereenkomst 
belastingen Alkmaar – Bergen. 

Het college besluit de gemeenschappelijke 
regeling belastingen Alkmaar – Bergen en 
de daarop gestoelde 
dienstverleningsovereenkomst vast te 
stellen. 

13. 0614 BEC Beslissing op bezwaarschrift 
Topparken BV tegen besluit 
weigering verklaring van geen 
bezwaar voor de aanleg van 
bedrijfsgebonden helihaven op 
Camping De Woudhoeve te 
Egmond aan den Hoef. 

De burgemeester besluit het bezwaarschrift 
van Topparken BV van 8 juni 2009 tegen 
het besluit van 21 april 2009 
overeenkomstig het advies van de 
commissie van advies voor de 
bezwaarschriften niet ontvankelijk te 
verklaren. 

14. 0615 BOR Ondersteuningssubsidies 
bewonersverenigingen. 

1. Het college besluit de 
ondersteuningssubsidie van € 1.250,00 
voor 2010 toe te kennen aan 
bewonersvereniging Aagtdorp, Groet, 
Egmond aan Zee, Egmond-Binnen, 
Egmond aan den Hoef, Saenegheest, 
Bergen-Centrum, Schoorl-Centrum, de 
Negen Nessen, Schoorl Plan-Oost, 
Bergen aan Zee, Kruidenbuurt en Van 
Reenenpark. 

2. Het college besluit de verantwoording 
over 2008 van bewonersvereniging 
Aagtdorp, Groet, Egmond aan Zee, 
Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, 
Saenegheest, Bergen-Centrum, Schoorl-
Centrum, de Negen Nessen, Schoorl 
Plan-Oost en Bergen aan Zee goed te 
keuren. 

15. 0616 ONTW Aanvraag stimuleringsregeling 
woningbouwprojecten 2e tranche. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het indienen van een 

aanvraag in het kader van de Tijdelijke 
Stimuleringsregeling 
woningbouwprojecten 2009 van het 
ministerie van VROM (uitgevoerd door 
SenterNovem). 

2. In te stemmen met het versturen van 
bijgevoegde brief aan Bot Bouw Initiatief.
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17. 0621 IDV Het dagvaarden P.F. W.-H. Het college besluit tot het dagvaarden van 

P.F. W.-H. i.v.m. openstaande schulden aan 
de gemeente Bergen. 

18. 0623 DIR Reactie op brief van 
Rekenkamercommissie over het 
onderzoeksrapport inkoop en 
aanbesteding. 

Het college besluit de reactie op de brief 
van 16 november van de 
Rekenkamercommissie over het 
onderzoeksrapport inkoop- en aanbesteding 
te verzenden. 

19. 0624 ONTW Schriftelijke toestemming gebruik 
schuur Slotweg 19-A Egmond aan 
den Hoef aan St. Gebruik 
Slotkapel. 

Het college besluit schriftelijk toestemming 
te verlenen aan de St. Gebruik Slotkapel om 
de schuur op de Slotweg 19-A te Egmond 
aan den Hoef in medegebruik te geven aan 
Tone Organizers per 1 januari 2010 voor de 
duur van de exploitatie van de Slotkapel. 

20. 0625 BOR Rondvraag Algemene 
Raadscommissie van 1 december 
2009 over bronbemaling in de 
Negen Nessen. 

Het college besluit in te stemmen met de 
beantwoording van de vraag over de 
bronbemaling in de Negen Nessen. 
Bijgaande memo naar de Algemene 
Raadscommissie te sturen. 

21. 0626 BEC Gevolgen novembercirculaire 2009 
voor de algemene uitkering. 

Het college besluit via bijgaande memo de 
raad te informeren over de financiële 
gevolgen van de novembercirculaire 2009 
en de definitieve vaststelling uitkeringsfactor 
en WOZ-waarden 2007. 

22. 0627 ONTW Q-team (kwaliteitsteam) voor 
project Mooi Bergen. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het instellen van het 

Q-team voor het project Mooi Bergen; 
2. In te stemmen met de voorgestelde 

samenstelling van het Q-team; 
3. In te stemmen met de voorgestelde 

werkzaamheden van het Q-team; 
4. In april 2010 het Q-team te evalueren. 

23. 0628 ONTW Startnotitie milieueffectrapportage 
onderzoeksreactor PALLAS. 

Het college besluit: 
- De startnotitie m.e.r. ten behoeve van de 

onderzoeksreactor Pallas ter 
kennisname aan te nemen; 

- de raad informeren over de inhoud van 
de notitie door middel van bijgaande 
conceptmemo. 
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24. 0629 ONTW Mandatering in het kader van de 

Wet dwangsom en beroep bij niet 
tijdig beslissen.   

Het college en de burgemeester besluit en 
mandaat te verlenen aan de 
secretaris/directeur met de bevoegdheid tot 
verlening van ondermandaat aan de 
adjunct-directeur, afdelingshoofd en 
teamleider van alle afdelingen in de 
organisatie met betrekking tot de 
bevoegdheid tot het vaststellen van de 
verschuldigdheid en de hoogte van de 
dwangsom ex artikel 4:18 van de Algemene 
wet bestuursrecht. 

25. 0630 BEC Rapportage tussentijdse controle 
2009. 

Het college besluit kennis te nemen van de 
rapportage tussentijdse controle 2009 van 
Ernst & Young aan de gemeente secretaris 
alsmede de wijze waarop directie meent de 
aandachtspunten uit te moeten voeren. 

26. 0631 ONTW Schriftelijke raadsvragen d.d. 25 
november 2009 n.a.v. 
bestemmingsplan Nieuw-
Kranenburg. 

Het college besluit de raadsleden te 
antwoorden middels de bij dit voorstel 
gevoegde conceptmemo. 

27. 0633 ONTW Beantwoording raadsvragen, de 
eerste over de kosten 
stedenbouwkundige, de tweede  
over de inzet van derden bij 
projecten en de derde over de 
stand van zaken van de 
bouwprojecten. 

In te stemmen met het versturen via het RiS 
van bijgevoegde beantwoordingmemo’s.     

28. 0635 BB 1e bulkadvies subsidies 2010. Het college besluit: 
- conform de in dit advies opgenomen 

verenigingen en instellingen een 
subsidie voor 2010 toe te kennen zoals 
opgenomen in bijlage 1 bij dit advies; 

- de wijziging op de Sportnota conform 
besluit vast te stellen; 

- aan de onder punt 4 van dit advies 
opgenomen verenigingen en instellingen 
die een jaarsubsidie ontvangen uiterlijk 
31 januari 2010 een voorschotbetaling te 
doen; 

- de verenigingen/instellingen waarover 
nog geen besluitvorming subsidie 2010 
heeft plaatsgevonden middels een brief 
hiervan op de hoogte stellen. 

 

- 4 - 
 


	Afd.
	Onderwerp
	Besluit

