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Vergadering van het college d.d. 18 augustus 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW  

11 augustus 2009. 
 Conform vastgesteld met dien 

verstande dat er  bij het 
besluit van 3.12 TWIN-H 
Weginfrastructuur en 
Openbaar Vervoer de 
volgende passage wordt 
toegevoegd: “Tevens 
aandacht  voor het mogelijk 
doortrekken van de 
Huiswaarderweg”. 

     
3.  Conform lijst van  

18 augustus 2009. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.2 0325 

 
Beleid jaarrond exploitatie 
strandpaviljoens. 

Het college besluit:  
in te stemmen met het 
voorgestelde beleid met 
betrekking tot het jaarrond 
exploiteren van 
strandpaviljoens 
het voorgestelde beleid 
gedurende zes weken, van 
26 augustus tot en met 6 
oktober 2009, ter inzage te 
leggen. 

Conform advies. 

3.3 0329 Stand van zaken 
voorbereiding 
landschapconferentie: 
Structuurvisie Landelijk 
Gebied Bergen 

 Het college besluit: 
• Kennis te nemen van 

de voortgang in de 
voorbereiding op de 
landschapsconferentie, 
de stakeholders lijst, de 
landschapscatalogus 
en de uitnodiging op de 
conferentie. 

• Akkoord te gaan met 
aanleveren van een 
landschaps/gebiedscat
alogus aan de 
deelnemers van de 
conferentie. 

Conform advies; bij de lijst 
stakeholders ook rekening 
houden met kunstenaars 
(Voert en Adema) en op het 
terrein van wonen voor 
jongeren is extra aandacht 
nodig. 
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3.4 0332 Beslissing op het 

bezwaarschrift van 
Vereniging d’Olde 
Bongerd, gericht tegen het 
besluit van 3 februari 
2009, verzonden 5 februari 
2009, waarbij besloten is 
tot het verlenen van een 
bouwvergunning voor het 
geheel plaatsen van een 
schutting op het perceel 
Gerbrandtslaan 16 in 
Schoorl. 

Het college besluit: 
1. in afwijking van het 

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

2. het bestreden besluit in 
stand te laten, onder 
aanvullende motivering 
dat voor het 
overschrijden van de 
hoogte ontheffing wordt 
verleend op grond van 
artikel 2.5.18, lid 2, van 
de gemeentelijke 
bouwverordening. 

Conform advies. 

3.6 0337 Startnotitie Centrum voor 
Jeugd en Gezin gemeente 
Bergen. 

Het college besluit:  
1. in te stemmen met de 

startnotitie Centrum 
voor Jeugd en Gezin 
gemeente Bergen ‘Het 
gezin centraal!’.  

2. in te stemmen met het 
ter besluitvorming 
voorleggen aan de 
gemeenteraad van het  
raadsvoorstel en 
startnotitie Centrum 
voor Jeugd en Gezin 
gemeente Bergen ‘Het 
gezin centraal’. 

Conform advies. 
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3.7 0342 Ondergrondse 

afvalcontainers. 
Het college besluit de raad 
voor te stellen: conform 
het advies van de MRA: 
1. Bij gestapelde bouw 

de inzameling van 
restafval in principe uit 
te gaan voeren door 
middel van 
ondergrondse 
afvalcontainers. 

2. Hiertoe een project te 
starten dat de 
werkelijke plaatsing 
gaat voorbereiden. 

3. Op drie plaatsen, bij 
wijze van proef, direct 
te starten met de 
ondergrondse 
afvalinzameling en 
hiermee ook drie 
knelpunten van 
bewoners snel op te 
lossen. 

4. Het hierbij behorende 
investeringskrediet 
van in totaal €18.000 
beschikbaar te stellen.

5. De kapitaallasten 
hiervan in 2009 en 
2010 te dekken t.l.v. 
de 
egalisatievoorziening. 

6. De bijbehorende 
begrotingswijziging 
goed te keuren.  

Conform advies. 
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  Nagekomen 

bespreekstukken. 
  

3.8 0343 Meningsvorming De 
Blinkerd 

Het college wordt 
gevraagd om aan de hand 
van een memo, een 
richtinggevende uitspraak 
te doen over de te volgen 
koers met betrekking tot 
de her-/verbouw van De 
Blinkerd.  

Akkoord met het uitwerken 
van beide opties (opplussen, 
c.q. transformeren van de 
bestaande accommodatie dan 
wel het realiseren van een 
volledig nieuwe eigentijdse 
accommodatie) onder de 
vermelde uitgangspunten. 

4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen. 

 Afscheid gedeputeerden 
Mooij en Visser wordt bezocht 
door de wethouders Mesu en 
Stam. 

     
5.  Nieuws uit het MT van  

10 augustus 2009.   
 Stand van zaken 

reorganisatie wordt 
besproken; opmerking over 
koffie- en rookcultuur is 
aanleiding tot enige discussie.

     
6.  Aangehouden stukkenlijst.  Voor kennisgeving 

aangenomen.  
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