
Conformlijst 

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

conform het voorstel besloten. 
 

     
1. 0002 MZ Co-financiering De Blinkerd. Het college besluit om:  

1. de raad voor te stellen de 
gemeentelijke investering van € 
90.000,- ten behoeve van De Blinkerd 
om te zetten in een gemeentelijke 
lening van € 75.000,-  met een looptijd 
van 15 jaar. Deze lening te verlenen 
aan St. Dorpscentrum Schoorl ten 
behoeve van de co-financiering met de 
provincie Noord-Holland van het groot 
onderhoud van De Blinkerd uit te 
voeren in 2009 en het restantbedrag 
van € 15.000,- af te ramen; 

2. de rente en de aflossing ten bedrage 
van € 7.225,67 jaarlijks te subsidiëren 
vanaf 2010 voor een periode van 15 
jaar. Deze subsidie dekken uit de 
meerjarig begrote kapitaallasten. 

2. 0003 BO/MZ Aanvraag bijdrage Wmo-
stimuleringsfonds. 

1. Uit het Wmo-stimuleringsfonds aan de 
Stichting Vrienden van de Prins 
Hendrik Stichting en Agnes € 8.855,- 
beschikbaar gesteld voor de uitvoering 
van hun plan om het sociaal isolement 
c.q. eenzaamheid van ouderen in 
Egmond aan Zee te verminderen. 

2. De bij dit besluit behorende 
begrotingswijziging vast te stellen. 

4. 0006 MZ Agendavoorstel presidium 
Presentatie GGD. 

Het college besluit om in te stemmen met 
bijgevoegd agendavoorstel voor het 
presidium voor het houden van een 
presentatieavond over de GGD op 23 april 
2009. 

5. 0007 MZ Wmo-subsidieaanvraag RCO De 
Hoofdzaak – 2009. 

Het college besluit om in 2009 een bedrag 
van € 9.678,- beschikbaar te stellen uit het 
Wmo-budget (FCL 67140100) ten behoeve 
van RCO De Hoofdzaak. 

6. 0008 MZ Bedragen leerlingenvervoer 
schooljaar 2009-2010. 

Het college besluit  
1. De tarieven voor het leerlingenvervoer 

op basis van artikel 23, lid 4 en artikel 
24, lid 5 van de verordening 
leerlingenvervoer gemeente Bergen 
voor het schooljaar 2009-2010 worden 
vastgesteld op € 22.500,00, zijnde de 
inkomensgrens en op € 433,50, zijnde 
de eigen bijdrage inclusief 6% BTW. 

2. De tarieven voor de 
kilometervergoeding op basis van de 
Reisregeling Binnenland bedraagt        
€ 0,37 (heen- en terugreis) voor het 
schooljaar 2009-2010. 

7. 0009 BO Gemeentelijke Onderscheidingen  
(De Erepenning). 

Te kiezen voor ontwerp 1 van Edelsmederij 
De Pioen uit Bergen als erepenning voor de 
gemeente Bergen. 



 

8. 0010 DIR Toezegging raad nummer 18, 
oktober 2005 overal vrijval 
kapitaallasten. 

Het college besluit de memo en bijlage ter 
beantwoording van toezegging nummer 18 
oktober 2005 overal vrijval kapitaallasten 
vast te stellen en aan te bieden aan de raad.

9. 0012 GG Ontwikkeling energiezorgsysteem 
voor de gemeente. 

- Akkoord te gaan met de offerte voor het 
invoeren van energiezorg in het 
gemeentehuis; 

- Akkoord te gaan met de uitvoering van 
een tweejaarlijks audit ten behoeve van 
de implementatie van energiezorg. 

10. 0013 GG Beslissing op het bezwaarschrift 
gericht tegen ons besluit van 5 
augustus 2008, verzonden 10 
september 2008 waarbij een lichte 
bouwvergunning is verleend voor 
het geheel plaatsen van een 
veranda op het perceel 
Ursulinenlaan 9 te Bergen. 

Overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften: 
I het bezwaarschrift ontvankelijk en   
       gegrond verklaren; 
II het bestreden besluit te herroepen in 
       die zin dat de vrijstelling en de  
       bouwvergunning worden ingetrokken. 

11. 0015 GG Besluit toepassing bestuursdwang 
tot verwijdering goederen in de tuin 
en te hoge schuttingen op straffe 
van een dwangsom van € 10.000,-, 
respectievelijk € 5.000,-. 

Het college besluit tot oplegging van een 
last onder dwangsom tot verwijdering van: 
- Gerede en ongerede goederen uit de 

voortuin aan de Tjipke Visserweg 10, 
op straffe van een dwangsom van 

       € 10.000,-; 
- de voor de voorgevelrooilijn geplaatste 

schuttingen, hoger dan 1 meter, op 
straffe van verbeurte van een 
dwangsom van € 5.000,-; 

- beide uiterlijk 15 juli 2009. 
12. 0017 GG 

 
Verkoop perceel gemeentegrond 
Laanweg 2 te Schoorl. 

Het college stemt in met de verkoop van 
een perceel gemeentegrond achter 
restaurant ‘Trefpunt, Laanweg 2  te Schoorl 
aan de heer Van Donselaar, ter grootte van 
ca. 48 m², kadastraal bekend gemeente 
Schoorl, sectie C nummer 3388 gedeeltelijk.

13. 0019 DIV Huisvesting regionaal Historisch 
Centrum. 

De raad voor te stellen in te stemmen met: 
• De verhuizing van het regionaal 

Historisch Centrum naar de 
Bergerweg te Alkmaar; 

• De daarbij behorende verhoging 
aan de deelname aan de 
gemeenschappelijke regeling. 
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14. 0021 C&C Tijdelijke parkeerterreinen in 

Egmond aan Zee. 
1. In te stemmen met het tijdelijk gebruik 

als (betaald) parkeerterrein van het 
perceel van de voormalige 
Trompschool voor een periode van 
twee jaar. 

2. Af te zien van het huren van het terrein 
van de voormalige garage van Genet 
om daar tijdelijk een parkeerterrein te 
maken. 

3. Aan de raad voor te stellen een krediet 
van € 50.000,- beschikbaar te stellen 
voor de aanleg van een tijdelijk 
parkeerterrein op het perceel van de 
voormalige Trompschool, de 
kapitaalslasten te dekken uit het 
mobiliteitsfonds en bijgaande 
begrotingswijziging vast te laten stellen.

4. De procedure te starten die moet leiden 
tot het verlenen van een tijdelijke 
ontheffing van het bestemmingsplan 
voor een periode van twee jaar. 

5. Het plan voor het parkeerterrein op 1 
april te publiceren en ter visie te 
leggen.  

15. 0024 DIV Aanpassing salarissen Babsen. - De salarissen van de buitengewoon 
ambtenaren van de burgerlijke stand 
vast te stellen op € 135,53 (zijnde 6 
uren per huwelijksvoltrekking); 

- Bijgaande begrotingswijziging vast te 
stellen. 
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