
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 17 februari 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1. 0873 MZ Agendavoorstel presidium- CJG- 

presentatie. 
Het college besluit in te stemmen met 
bijgevoegd agendavoorstel voor het 
presidium voor het houden van een 
presentatieavond over het Centrum Jeugd 
en Gezin op 2 april 2009. 

2. 0875 MZ Wijziging van de Verordening 
voorzieningen huisvesting 
onderwijs. 

De raad voor te stellen: 
 
- De gewijzigde Verordening, inclusief het 

verruimde artikel 39, voorzieningen 
huisvesting onderwijs Bergen vast te 
stellen en de Verordening voorzieningen 
onderwijs Bergen van juni 2006 in te 
trekken. 

- Het college mandaat te geven om de 
huidige capaciteit van de basisscholen, 
volgens het nieuwe ruimtebehoeftemodel, 
vast te stellen.  

- In het kader van de deregulering de 
Verordening overleg lokaal 
onderwijsbeleid in te trekken.  

- De volgende overleg structuur met de 
schoolbesturen vast te stellen: tot het 
instellen van de Lokaal Educatieve 
Agenda (LEA) treedt de 
portefeuillehouder tweemaal per jaar in 
overleg met de schoolbesturen over 
onderwijshuisvesting en het lokaal 
onderwijsbeleid. Na het instellen van de 
LEA, wordt de frequentie van het overleg 
over onderwijshuisvesting teruggebracht 
naar minimaal één keer per jaar.  

3. 0880 GG Beslissing op bezwaarschrift, 
gericht tegen het besluit van 4 
augustus 2008, verzonden 4 
augustus 2008, waarbij de 
aanvraag voor het splitsen van het 
perceel Slotweg 1 te Egmond aan 
den Hoef in zes appartementen is 
geweigerd. 

I Overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften de 
bezwaren ontvankelijk en gegrond 
verklaren en; 

II het bestreden besluit herroepen en de 
aanvraag conform het advies van de 
commissie voor de bezwaren alsnog 
buiten behandeling stellen. 

4. 0881 GG Beslissing op bezwaarschrift, 
gericht tegen het besluit van 1 
oktober 2008, verzonden op 8 
oktober 2008, waarbij vergunning is 
verleend voor de aanleg van een 
groenstrook inzake het project 
Weideduyn op de hoek van de 
Burgemeester Peecklaan en de 
Omloop te Schoorl. 

I Overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften de 
bezwaren ontvankelijk en ongegrond 
verklaren en; 

II het bestreden besluit onder aanvulling 
van de motivering in stand laten. 

5. 0882 GG Verzoek tot handhaving met 
betrekking tot geplaatste schaftkeet 
bij Verspyckweg 7s te Bergen aan 
Zee. 

Middels het opleggen van een dwangsom 
van € 10.000,-- mevrouw  B.-V. aan te 
schrijven, binnen 16 weken na verzending 
van het besluit de bij het perceel 
Verspyckweg 7s geplaatste schaftkeet te 
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verwijderen en verwijderd te houden. 
6. 0885 BR Memo aan de raadsleden over de 

Wet tijdelijk huisverbod. 
De burgemeester besluit de raadsleden te 
informeren over de gevolgen van de 
inwerkingtreding van de Wet tijdelijk 
huisverbod door middel van bijgevoegde 
memo. 

7. 0886 GG Vaststelling Parkeerverordening 
2009, eerste wijziging Verordening 
parkeerbelastingverordening 2009 
en Aanwijzingsbesluit 2009. 

• In te stemmen met de concept-
Parkeerverordening 2009 (waarin 
voortaan is geregeld dat een houder van 
een Gehandicapten Parkeerkaart (GPK) 
is vrijgesteld van parkeerbelasting onder 
de voorwaarde dat deze een 
parkeerschijf in werking heeft gesteld en 
deze de maximale duur van 1 ½ uur niet 
overschrijdt) en bij gevolg het concept 
van de eerste wijziging van de 
Verordening Parkeerbelastingen 2009, 
en deze ter advisering en vaststelling 
voor te leggen aan de algemene 
raadscommissie respectievelijk de 
gemeenteraad; 

•  In te stemmen met het concept-
Aanwijzingsbesluit 2009 (waarin drie 
(nieuwe) terreinen worden aangewezen 
als plaats waar men moet betalen om te 
parkeren) en deze, onder voorbehoud 
van vaststelling Parkeerverordening 
2009 door de gemeenteraad, vast te 
stellen. 

8. 0887 GG Zienswijzen Kanaaldijk 83-85. - de ingediende zienswijzen met 
betrekking tot de herontwikkeling 
Kanaaldijk 83-85 ongegrond te 
verklaren; 

 
 en vervolgens 
 
- aanvragen verklaring van geen bezwaar 

ex artikel 19, lid 1 WRO aan 
Gedeputeerde Staten van Noord- 
Holland voor het realiseren van een 
loon- en grondwerkverzetbedrijf aan de 
Kanaalijk 83-85 te Bergen NH onder de 
voorwaarde dat aanvrager dhr. B een 
overeenkomst tekent waarin de 
inpassing van het bouwplan geregeld 
wordt. 

9. 0888 FIN Concept 1e wijzigingsverordening 
Legesverordening 2009 (tarieven 
naturalisatie aanvragen), concept 
2e wijzigingsverordening 
Legesverordening (tarief 
bouwleges) en concept 1e 
wijzigingsverordening 
Lijkbezorgingsrechten 2009 (tarief 
grafrechten). 

Het college besluit: in te stemmen met het 
concept 1e wijzigingsverordening 
Legesverordening 2009 (tarieven 
naturalisatie aanvragen), concept 2e 
wijzigingsverordening Legesverordening 
(tarief bouwleges) en concept 1e 
wijzigingsverordening Lijkbezorgingsrechten 
2009 (tarief grafrechten), waarna aanbieding 
aan de raad. 
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