
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 18 augustus 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1. 0323 BO Discussieconceptnotitie Burgers 

Betrokken. 
Het college besluit de discussienotitie 
Burgers Betrokken samen met de 
inspraakreacties aan de raad aan te bieden 
voor een discussie tussen raad en 
belangenorganisaties op de raad op  
3 september 2009. 

2. 0324 GG Verzoek om handhaving van W.  
Kattouw van de ARAG 
rechtsbijstand, namens dhr. R. 
wonende te Schoorl t.a.v. te hoge 
fundering Bregtdorp 2de fase. 

Het college besluit: 
Het verzoek om handhaving van de heer mr. 
W. Kattouw van de ARAG Rechtsbijstand 
van 7 oktober 2008, namens zijn cliënt de 
heer R, af te wijzen. 
 

3. 0326 GG Voorstel aan de raad om een 
perceel grond gelegen aan de 
Hoopweg te Bergen ter hoogte van 
nummer 6 aan de openbaarheid te 
onttrekken. 

Geadviseerde beslissing 
Het college besluit de raad voor te stellen 
het perceel grond gelegen aan de Hoopweg 
te Bergen ter hoogte van nummer 6 aan de 
openbaarheid te ontrekken. 

4. 0327 GG Reactie op zienswijzen en voorstel 
aan de raad inzake de herinrichting 
van het perceel Herenweg 53-57 te 
Bergen. De herinrichting behelst 
het renoveren en splitsen van een 
historische stolpboerderij in twee 
wooneenheden en de bouw van 
twee vrijstaande woningen ter 
vervanging van een te amoveren 
dubbelwoonhuis en diverse 
(illegaal bewoonde) opstallen / 
bouwwerken en het gedeeltelijk 
verleggen van de bestaande 
ontsluitingsweg. 

Het college besluit: 
1. De nota van beantwoording 

inspraakreacties vast te stellen; 
2. de raadscommissie te horen en indien 

deze positief oordeelt; 
3. de raad voor te stellen een 

voorbereidingsbesluit te nemen en 
indien deze hiertoe bereid is;  

4. de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, 
lid 1 WRO op te starten voor de 
herinrichting van het perceel Herenweg 
53-57. 

5. 0328 GG Aanschaf van ondergrondse 
containers t.b.v. inzameling plastic 
verpakkingsafval. 

Het college besluit de raad voor te stellen:   
 
a) Per 1 november 2009 in de gemeente 

te starten met het gescheiden 
inzamelen van kunststof 
verpakkingsafval als aparte categorie 
van huishoudelijk afval, door middel 
van ondergrondse- en bovengrondse 
inzamelsystemen. 

b) Als gevolg van dit Besluit de 
afvalstoffenverordening laten 
aanpassen bij de eerstvolgende 
reguliere actualisatie van de 
afvalstoffenverordening later dit jaar. 

c) Een investeringskrediet van in totaal    
€ 110.000 beschikbaar te stellen 

d) De kapitaallasten van dit krediet in het 
eerste jaar te dekken uit de 
egalisatievoorziening 
afvalstoffenheffing van de gemeente  
en daarna uit de opbrengsten 
verkregen uit het afvalfonds van het 



 

ministerie van VROM. 
e) De bijgevoegde begrotingswijziging 

goed te keuren. 
6. 0330 GG Verzoek tot tijdelijke verhuur op 

grond van de Leegstandswet. 
Het college besluit akkoord te gaan met het 
verlenen van een vergunning om 
leegstaande woonruimte tijdelijk te verhuren 
op basis van de Leegstandwet voor de duur 
van maximaal 2 jaar. 

7. 0333 GG Beslissing op bezwaarschrift, 
gericht tegen het besluit van  
27 januari 2009 waarbij de raad 
heeft besloten het perceel, 
kadastraal bekend als gemeente 
bergen, sectie A, nummer 5114, 
aan te wijzen als perceel waarop 
de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 
27 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing zijn. 

Het College besluit: 
de raad voor te stellen het bezwaarschrift, 
overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften: 
1. ontvankelijk en ongegrond verklaren; 

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

 

8. 0334 GG Beslissing op bezwaarschrift, 
gericht tegen het besluit van het 
college van 17 maart 2009 waarbij 
een last onder dwangsom is 
opgelegd in verband net 
geconstateerde overtredingen in de 
voortuin van het perceel Tjipke 
Visserweg 10 te bergen te weten:  
de aanwezigheid van gerede en 
ongerede goederen anders dan 
voor eigen gebruik en; 
zonder bouwvergunning geplaatste 
schuttingen. 

Het college besluit het bezwaarschrift 
overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te laten. 

9. 0336 GG Aanbieding perceel 
Noordvelderweg 5. 

Het college besluit niet in te gaan op de 
grondaanbieding van het perceel 
Noordvelderweg 5, waardoor het 
voorkeursrecht voor een periode van drie 
jaar niet van toepassing is op dit perceel. 

10. 0338 DIR Onderzoeksrapport van de 
Rekenkamercommissie over het 
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. 

Het college besluit 
1. Kennis te nemen van het 

onderzoeksrapport Inkoop- en 
Aanbestedingsbeleid van de 
rekenkamercommissie.  

2. Kennis te nemen van de ambtelijke 
reactie op het concept rapport.  

3. Geen schriftelijke zienswijze in te 
dienen.  

4. De leden van de rekenkamercommissie 
uit te nodigen voor een gesprek. 
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11. 0339 MZ Samenwerking Sportraad BES en 

Sportbureau Alkmaar. 
Het college besluit om in te stemmen met 
het voorstel van de Sportraad BES om het 
Sportbureau Alkmaar in te huren voor 
verenigingsondersteuning, onderzoek naar 
sportevenementen en voor administratieve 
ondersteuning van de Sportraad BES voor 
een periode van 1 jaar vanaf 1 augustus 
2009 tot 31 juli 2010 met een proefperiode 
van 3 maanden voor een bedrag van  
€ 10.000,- exclusief BTW te dekken uit het 
extra budget van € 25.000,- dat de raad 
heeft toegekend voor het uitwerken van de 
plannen en ambities van de Sportraad BES 
in de Sportnota. 

12. 0340 MZ Memo aan raad inzake stand van 
zaken huisvesting statushouders. 

Het college besluit in te stemmen met en 
verzending van de memo over de 
taakstelling huisvesting statushouders aan 
de Algemene Raadscommissie en 
Gemeenteraad. 

13. 0341 MZ Incidentele subsidieaanvragen 
Kunst en Cultuur juni 2009. 

Geadviseerde beslissing:  
• De subsidieaanvragen van het 

Collectief de Ku(n)stmacht, de Stichting 
White Cube worden afgewezen 

• De subsidieaanvraag van de Stichting 
CineBergen wordt toegekend voor een 
bedrag van maximaal € 5.000.- 

• De subsidieaanvraag van het KCB 
wordt toegekend voor een bedrag van 
maximaal € 1.000.- 
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