
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 20 januari 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1. 0820 FIN Concept 1e wijzigingsverordening 

Legesverordening 2009 en concept 
1e wijzigingsverordening 
Verordening Lijkbezorgingrechten. 

Instemmen met de concept 1e 
wijzigingsverordening Legesverordening 
2009 en concept 1e wijzigingsverordening 
Verordening Lijkbezorgingrechten 2009, 
waarna aanbieding aan de raad. 

    -  
    1.  
4. 0823 GG Vrijstelling van het 

bestemmingsplan ten behoeve van 
de verlening van een lichte 
bouwvergunning voor het 
samenvoegen van 2 
appartementen tot 1 appartement 
aan de Kloostertuin 90-92 te 
Bergen. 

- vast te stellen dat de aanvraag lichte 
bouwvergunning in overeenstemming 
is met het ter inzage gelegde ontwerp-
bestemmingsplan “Bergen Dorpskern – 
Zuid”; 

- vrijstelling te verlenen van het 
vigerende bestemmingsplan 
“Uitbreidingsplan 1937”; 

- de ingediende zienswijze te 
weerleggen; 

- de indieners van de zienswijze daarvan 
op de hoogte te stellen door middel van 
bijgaande brief; 

- lichte bouwvergunning te verlenen voor 
het doorbreken van een dragende 
muur ten behoeve van de 
samenvoeging van twee 
appartementen tot één appartement. 

5. 0824 DIR Ondersteuningssubsidie 
bewonersverenigingen 2009 en 
subsidie straatspeeldag en 
koninginnedag Groet. 

1.  De ondersteuningssubsidie van            
€ 1.250,00 voor 2009 toekennen aan 
bewonersvereniging Aagtdorp, Groet, 
Egmond aan Zee, Egmond- Binnen, 
Egmond aan den Hoef, Saenegheest, 
Koninginneweg e.o., Bergen- Centrum, 
Schoorl- Centrum, de Negen Nessen, 
Schoorl Plan- Oost en Bergen aan Zee;

2. De verantwoording over 2007 van de 
bewonersvereniging Aagtdorp, Groet, 
Egmond aan Zee, Egmond Binnen, 
Egmond aan den Hoef, Saenengheest, 
Koninginneweg e.o., Bergen- Centrum, 
Schoorl- Centrum, de Negen Nessen, 
Schoorl Plan- Oost en Bergen aan Zee 
goedkeuren; 

3. De Dorpsvereniging Groet een subsidie 
ter hoogte van € 850,00 toe te kennen 
voor de organisatie van koninginnedag 
en de straatspeeldag in het kader van 
het bevorderen van de sociale 
samenhang in de wijk. 

    -  
7. 0827 GG Uitvoeringsprogramma Regionale 

Bereikbaarheidsvisie Noord-
Kennemerland 

1. Tot vaststelling over te gaan van: 
 - het Regionaal Uitvoeringsplan          

d.d. 1 januari 2009 
De Raad hierover te informeren; 

2. In te stemmen met de genoemde 



 

- 2 - 
 

projectplannen, die onderdeel vormen 
van het ‘Regionaal Uitvoeringsplan’, 
waarin de verantwoordelijkheden per 
gemeente duidelijk is aangegeven;  

3.  Er mee in te stemmen dat het 
Portefeuillehouders Overleg Noord-
Kennemerland (PONK) het Regionaal 
Uitvoeringsplan, namens de diverse 
colleges, aanbiedt aan Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland. 
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