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Vergadering van het college d.d. 17 maart 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW 10 

maart 2009. 
  

     
3.  Conform lijst van 17 maart 

2009. 
  

  Bespreekstukken   
3.1 0850 Procedure verzending 

wrakingsbrief 
recreatiewoningen. 

- Via bijgevoegde 
conceptbrief over te 
gaan tot aanschrijving 
van alle 
eigenaren/bewoners 
van bij ons bekende 
recreatiewoningen 
onder de titel ‘aan de 
bewoners/gebruikers 
van de 
recreatiewoning’, 
teneinde het illegale 
gebruik en de illegale 
bouw van 
recreatiewoningen te 
wraken. 

- Via bijgevoegde 
conceptbrief over te 
gaan tot aanschrijving 
van de 
eigenaren/beheerders 
van de 
recreatieparken. 

Conform advies. 

3.3 0004 Herijking Lokaal Sociaal 
Beleid Bergen. 

De notitie: "Beleidsregels 
in het kader van Herijking 
Lokaal Sociaal Beleid 
Bergen", waarin de 
beleidsregels staan 
opgenomen voor de 
uitvoering van het 
beleidsplan 
Maatschappelijke 
Ondersteuning en 
Volksgezondheid 2008-
2011, vast te stellen. 

Conform advies. 
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3.4 0011 Gunning “Project 

handhaving permanente 
bewoning 
recreatiewoningen”. 

MB-ALL HANDHAVING 
B.V., conform offerte en 
Plan van aanpak van 19 
februari 2009, onder 
projectnummer 
210/09/0508, opdracht te 
geven voor uitvoering van 
het “Project handhaving 
permanente bewoning 
recreatiewoningen”, 
inhoudende het leveren 
van ondersteunende 
diensten met betrekking tot 
de uitvoering van het 
beleid tot het tijdelijk 
gedogen van permanente 
bewoning van 
recreatiewoningen in de 
gemeente Bergen. 

Conform advies. 

3.5 0014 Uitstallingenbeleid. 1. De beleidsregels 
Uitstallingen 
Gemeente Bergen  
vast te stellen; 

2. de beleidsregels 
Uitstallingen 
Gemeente Bergen ter 
inzage te leggen 
conform de 
‘inspraakverordening 
gemeente Bergen 
2006’; 

3. het persbericht vast te 
stellen en te 
verspreiden. 

Conform advies. 
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3.6 0016 Proces reconstructie 

Dreef, inclusief 
doorgaande fietsroute. 

Het college besluit om, 
vooruitlopend op het 
raadsbesluit, het proces tot 
de reconstructie van de 
Dreef, inclusief 
doorgaande fietsroute, op 
te starten overeenkomstig 
“Planning reconstructie 
Dreef + fietsroute (2009-
2010)” van 6 februari 
2009. 
Voor de reconstructie 
worden de uitgangspunten 
gehanteerd, zoals die door 
de klankbordgroep worden 
voorgesteld. Namelijk: 
- het groen blijft zoveel 

mogelijk in tact en 
wordt indien mogelijk 
versterkt; 

- de doorgaande 
fietsroute gaat via 
Spoorlaantje en Karel 
de Grootelaan, met 
ontbrekende 
fietsverbinding langs 
de Dreef. Ook  hier 
geldt dat een groene 
karakter het 
uitgangspunt is; 

- de maximale snelheid 
op de Dreef blijft 50 
km/uur; 

- de overgang van 50 
km/uur naar 30 
km/uur in het 
centrumgebied komt 
te liggen ten oosten 
van de toekomstige 
entree naar de 
parkeergarage onder 
bouwplan  

       fase 1. 

Conform advies met dien 
verstande dat ook de variant 
zoals aangegeven door 
wethouder Trap uitgewerkt 
wordt. Beide varianten terug 
in het college. 

   1.  1.  
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3.8 0020 Herstructurering 

Welzijnswerk Bergen. 
1. Naar aanleiding van 

de rapportage van 
L&P vast te stellen dat 
het herstructurerings-
traject van het 
Welzijnwerk tot nu toe 
het gewenste resultaat 
heeft opgeleverd; 

2. voor de verankering 
van de resultaten van 
het herstructurerings-
traject de 
subsidiebeschikking 
2009 vast te stellen 
en:              

a.    ter uitvoering van     
       de subsidie-        
       beschikking 2009   
       een overeenkomst   
       ex artikel 4:36 Awb   
       aan te gaan met de   
       SWB, en 
b.    in de subsidie-  
       beschikking 2009   
       voor de SWB de  
       volgende   
       aanvullende   
       voorwaarden op te     
       nemen: 
-      de SWB vormt in vier    
       jaar tijd haar     
       bedrijfsvoering zo om    
       dat 30% van de   
       huidige      
       personele capaciteit      
       flexibel kan worden      
       aangewend; 
-      wanneer de SWB 

geen invulling geeft 
aan de noodzakelijke 
opschaling, maar ook 
wanneer de SWB een 
opschalingspartner 
kiest die niet voldoet 
aan de eisen die de 
gemeente stelt, wordt 
de subsidie in een 
periode van vier jaar 
jaarlijks met 25% 
afgebouwd. 

c. voor de implementatie 
van de 
uitvoeringsovereen-
komst in de 
administratieve  
bedrijfsvoering aan de 
SWB éénmalig een 
bijdrage van € 5.000 
beschikbaar te stellen;

Conform advies. 
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   3. vast te stellen de 

notitie Pilot: Invoering 
en implementatie 
Beleidsgestuurde 
Contract Financiering 
Stichting Welzijn 
Bergen en daar in 
2009 uitvoering aan te 
geven;  

4. de bij dit besluit 
behorende 
begrotingswijziging 
vast te stellen; 

5. dat de voor jaarschijf 
2009 incidentele, 
budgetneutrale 
overboeking uit de 
stelpost van € 75.000 
voor Herijking 
subsidiebeleid 
(indexering subsidies) 
in de voorjaarsnota 
2009 wordt verwerkt 
als dekking voor de 
subsidie voor SWB. 

6. Het college besluit een 
agendaverzoek in te 
dienen bij het 
presidium voor het 
houden van een 
presentatie op 2 april 
2009. 

 

3.9 0023 Visiedocument regie en 
uitvoering WSW. 

Het college besluit het 
visiedocument regie en 
uitvoering van de Wet 
sociale werkvoorziening 
(WSW) in Noord-
Kennemerland voor de 
jaren 2009-2013 ter 
vaststelling voor te leggen 
aan de gemeenteraad. 

Conform advies. 
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  Nagekomen 

bespreekstukken 
  

   a)   
3.11  Opdrachtverlening aan het 

college voor het opstellen 
van een structuurvisie voor 
het landelijk gebied van de 
gemeente Bergen 

Het college besluit het 
raadsvoorstel tot de 
opdrachtverlening aan het 
college voor het opstellen 
van een structuurvisie voor 
het landelijk gebied van de 
gemeente Bergen vast te 
stellen. 

Conform advies. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen. 
 Zie aantekeningen stukken. 

     
5.  Agenda raad van 24 maart 

2009. 
 Voorstel 400.000 ontbreekt. 

     
6.  Nieuws uit het MT van 9 

maart 2009.  
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
7.  Aangehouden stukkenlijst.  Behandeld. 
     
8.  Aantekeningen en 

toezeggingen college 
tijdens de Algemene 
Raadscommissie van 10 
maart 2009.  

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 
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