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Vergadering van het college d.d. 19 mei 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW 12 mei 

2009. 
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 19 mei 

2009. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 0136 

 
Budgetten Stichting 
Welzijn Bergen, begroting 
2009 en meerjarenraming 
2010-2012. 

De memo en overzichten 
inzake de budgetten 
begroting 2009 en 
meerjarenraming 2010-
2012 van de Stichting 
Welzijn Bergen voor 
kennisgeving aannemen. 

Conform advies. 

3.2 0150 
 

Klimaatbeleidsplan 
gemeente Bergen 2009-
2012. 

Het college besluit: 
- Het 

Klimaatbeleidsplan 
gemeente Bergen 
2009-2012 en de 
daarin opgenomen 
speerpunten 
gebaseerd op de 
regeling SLOK 
(Stimulering Lokale 
Klimaatinitiatieven) 
vast te stellen. 

- De in het beleid 
opgenomen projecten 
apart op te nemen in 
het concept 
raadsbesluit; 

- Het 
Klimaatbeleidsplan ter 
vaststelling voor te 
leggen aan de raad in 
juni 2009. 

Conform advies. 

3.5 0161 Subsidieaanvraag RTV80, 
project Afslag 80. 

Het college besluit de 
aanvraag van RTV80, 
onderdeel Afslag 80, af te 
wijzen gelet op het 
commerciële karakter van 
de activiteit en het geringe 
bereik van de doelgroep 
jeugd. 

Conform advies; argumentatie 
wordt gesteund voor wat 
betreft het commerciële 
karakter. 
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3.6 0163 Uitreiking resterend 

vermogen IZA Nederland 
i.v.m. liquidatie. 

Het college besluit: 
1. De raad te informeren 

over de financiële 
consequenties i.v.m. 
de liquidatie van IZA 
Nederland. 

2. De raad te verzoeken 
om in te stemmen met 
de begrotingswijziging 
waarbij het uit te keren 
bedrag in 2009 door 
IZA-Nederland ten 
gunste van het 
begrotingssaldo wordt 
gebracht. 

Conform advies. 

3.7 0165 Begroting 2010 en 
jaarstukken 2008 
Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord. 

Het college besluit de 
gemeenteraad voor te 
stellen in te stemmen met 
de ontwerpbegroting 2010 
en de jaarrekening 2008. 

Conform advies met dien 
verstande dat het indexcijfer 
0.85 is/wordt. 

3.8 0168 Voorstel aan de raad om 
de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure 
op te starten in verband 
met het onttrekken aan de 
openbaarheid van een 
perceel grond gelegen aan 
de Hoopweg te Bergen ter 
hoogte van nummer 6. 

Het college besluit de raad 
voor te stellen: 
1. het bezwaarschrift 

gericht tegen het 
besluit een strook 
grond aan de Hoopweg 
te Bergen te ontrekken 
aan de openbaarheid 
ontvankelijk en 
gegrond te verklaren; 

2. alsnog de benodigde 
UOV procedure op te 
starten. 

Conform advies. 

3.9 0169 Jaarverslag 2008 Toezicht 
en Handhaving. 

1. Het vaststellen van het 
bijgevoegde 
jaarverslag 2008 
Toezicht en 
Handhaving; 

2. dit jaarverslag ter 
kennisname toe te 
sturen naar de 
Algemene 
raadscommissie en de 
raad; 

3. dit jaarverslag conform 
de Woningwet en de 
Wet ruimtelijke 
ordening ter 
kennisname toe te 
sturen naar de VROM-
inspectie. 

Conform advies. 
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3.10 0171 Resultaat onderzoek ‘nut 

en noodzaak’ beeldmerk 
Bergen. 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van 

de resultaten van het 
onderzoek. 

2. de resultaten van het 
onderzoek voor te 
leggen aan de raad; 

3. de raad te adviseren 
de ontwikkeling van het 
beeldmerk voort te 
zetten (fase 2). 

Conform advies. 

3.11 0172 Samenwerking belastingen 
Alkmaar – Bergen. 

Het college besluit de raad 
te verzoeken toestemming 
te verlenen tot het 
aangaan van een 
gemeenschappelijke 
regeling zonder meer met 
de gemeente Alkmaar op 
het gebied van de heffing 
en invordering van 
gemeentelijke belastingen 
en de uitvoering van de 
Wet waardering 
onroerende zaken. 

In principe conform advies. 
Secretaris bespreekt dit met 
OR. 

3.12 0176 Milieudienst Regio 
Alkmaar, Jaarverslag 
2008, Concept 
jaarrekening 2008, 
Jaarrapportage 2008 
gemeente Bergen, 
Milieuprogramma 2009 en 
Concept Begroting 2010 
en Vrom-inspectie 
onderzoek juni 2008. 

Het college besluit: 
- Akkoord te gaan met 

het milieuprogramma 
2009 van de 
Milieudienst Regio 
Alkmaar; 

- het milieuprogramma 
ter informatie aan te 
bieden aan de raad; 

- de financiële 
jaarstukken 2008 en de 
begroting 2010 voor te 
leggen aan de raad 
voor 1 juli 2009; 

- de raad te adviseren in 
te stemmen met de 
financiële jaarstukken 
2008; 

- de raad te adviseren 
niet in te stemmen met 
de begroting 2010 van 
de Milieudienst Regio 
Alkmaar; 

- de beantwoording van 
de brief van de VROM-
inspectie ter informatie 
aan te bieden aan de 
raad. 

Conform advies met dien 
verstande dat het college de 
begroting wel goedkeurt, mits 
het indexcijfer verlaagt wordt 
naar 0,85. 
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  Nagekomen 

bespreekstukken 
  

3.13 0175 Aankoop aangeboden 
gronden aan het 
Nachtegalenpad in 
Egmond aan den Hoef. 

Het college besluit: 
1. In vervolg op het 

principebesluit van 10 
februari 2009 tot 
aankoop van de - in het 
kader van de Wet 
Voorkeursrecht 
Gemeenten - 
aangeboden gronden 
aan het 
Nachtegalenpad in 
Egmond aan den Hoef, 
kadastraal bekend 
gemeente Egmond-
Binnen sectie A 
nummer 1093, 1094 en 
2723 ter grootte van 
totaal ruim 20.000 m2, 
in te stemmen met 
aankoop van deze 
gronden voor een prijs 
van €. 22,50 per m2 
k.k. onder voorbehoud 
van instemming door 
de raad. 

2. Bijgevoegd 
raadsvoorstel vast te 
stellen en aan te 
bieden aan de raad. 

Conform advies. 

3.14 0177 Perspectiefnota 2010. Het college besluit de 
perspectiefnota 2010 vast 
te stellen en aan de raad 
voor te leggen. 

Vastgesteld met de volgende 
mutaties: aanleg rotonde 
Hoeverweg-Kalkoven 
alsmede de reconstructie de 
Werf Egmond aan Zee gaan 
naar 2011; verder zal bij de 
begroting in november zo 
mogelijk aangegeven worden 
welke investeringen in de 
publieksruimte in het kader 
van de  bestrijding van de 
financiële crisis naar voren 
worden gehaald en waarvoor  
bij de voorjaarsnota extra 
middelen voor de 
voorbereiding beschikbaar 
worden gesteld.  
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3.15 0178 Voorjaarsnota 2009. Het college besluit: 

a. Akkoord te gaan met 
de voorjaarsnota 2009 
(inclusief bijlagen); 

b. Akkoord te gaan met 
de voorjaarsnota 2009; 

c. Begrotingswijziging 3 
niet nader toegelichte 
mutaties vast te stellen;

d. Akkoord te gaan met 
begrotingswijziging 1 
(mutaties groter dan 

     € 25.000,-) en 2  
     (aanpassing   
     investeringen) en deze  
     voor te leggen aan de   
     raad; 
e. de voorjaarsnota 2009   
f. (inclusief bijlagen) ter 

besluitvorming. 

Conform advies, ontwikkelen 
structuurvisie Bergen aan Zee 
toevoegen (50.000,=). 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Zie aantekeningen stukken. 

 
     
5.  Agenda raadscommissie 

van 19 mei 2009. 
 Besproken. 

     
6.  Nieuws uit het MT van 11 

mei 2009.  
 Voor kennisgeving 

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

toezeggingen college 
tijdens de Algemene 
raadscommissie van 12 
mei 2009, sessie A en B. 

 Correcte informatie i.k.v. 
fondsvorming s.v.p.voor de 
raadsvergadering richting 
raad. 
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