
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 24 november 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1. 0543 BEC Uitspraak Afdeling RvS N512 (de 

Hoeverweg). 
Uitspraak Afdeling RvS, waarbij de 
uitspraak van de rechtbank Alkmaar is 
vernietigd en de beroepen alsnog 
ongegrond zijn verklaard. Kort gezegd is 
hiermee het besluit vrijstelling te verlenen 
voor de reconstructie van de N512 (de 
Hoeverweg) onherroepelijk geworden. Het 
college besluit de uitspraak voor 
kennisgeving aan te nemen. 

2. 0545 ONTW Verklaring deelname 
combinatiefuncties. 

Het college besluit in te stemmen met de 
Verklaring deelname Impuls brede scholen, 
sport en cultuur en deze te ondertekenen. 

3. 0546 ONTW Memo t.b.v. ARC. Het college besluit in te stemmen met 
verzending aan de algemene 
raadscommissie en gemeenteraad van het 
memo waarin informatie wordt verstrekt over 
het toekomstige beheer van de ecologische 
verbindingszone langs de Heilooër Zeeweg. 

4. 0547 BEC Beslissing op bezwaarschrift, 
gericht tegen de verleende 
rooivergunning voor het rooien van 
2 esdoorns en 1 zomereik op het 
perceel Slotlaan 6 te Schoorl. 

Het college besluit: 
1. het bezwaarschrift overeenkomstig het 

advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften ontvankelijk en 
gegrond te verklaren; 

2. het bestreden besluit in stand te laten 
met verbetering van de motivering. 

5. 0548 BEC Toelichting beantwoording vragen 
raadslid mevrouw Janina Luttik-
Swart naar aanleiding van de 
managementrapportage 2008. 

Het college besluit, met behulp van bijgaand 
memo, de door het raadslid mevrouw Luttik-
Swart gestelde vragen naar aanleiding van 
de managementrapportage beveiliging 2008 
te beantwoorden. 

6. 0549 BOR Subsidieaanvraag 
WMOstimuleringsfonds St. Welzijn 
Bergen ouderenwerk. 

Het college besluit: 
1. Stichting Welzijn Bergen een incidentele 

subsidie toe te kennen ter hoogte van  
      € 2.150,00 voor het project       
      “Gonzerij” in 2010. 
2. In te stemmen met bijgevoegde 

begrotingswijziging. 
7. 0552 BEC Beslissing op bezwaarschrift, 

gericht tegen het besluit lichte 
bouwvergunning te verlenen voor 
het plaatsen van een hottub op het 
perceel Duinweg 115 te Bergen. 

Het college besluit: 
1. Overeenkomstig het advies van de 

commissie de bezwaarschriften 
ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

2. het bestreden besluit in stand te laten 
met verbetering van de motivering: 

3. het bezwaarschrift tevens op te vatten 
als een verzoek om handhaving; 

4. het verzoek om handhaving af te wijzen. 



 

 
8. 0553 ONTW Regionale uitvoeringsdiensten 

(RUD). 
Het college besluit: 
- De regionale standpunten ten aanzien 

van de opzet en vorm van de regionale 
uitvoeringsdiensten te ondersteuren; 

- Dit middels bijgaande conceptbrief 
kenbaar te maken aan het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland. 

9. 0555 BOR Rooiaanvraag van 4 iepen in de 
Stationsstraat in combinatie met de 
aanplant van 4 linden alhier. 

Het college besluit: 
A. het rooien van de laatste 4 iepen in de 

Stationsstraat. 
B. Het herstel van de laanbeplanting door 

aansluitend alhier 4 linden (Tilia cordate 
‘Greenspire’) in januari 2010 te 
herplanten. 

10. 0557 ONTW Memo en verschillenanalyse 
Bergen Nieuw Kranenburg. 

Het college besluit: 
- Vaststellen bijgaand memo 

“Parkeernorm Nieuw Kranenburg” en 
deze ter informatie versturen aan de 
raad via het RIS; 

- instemmen verschillenanalyse van het 
planschadebureau A. inz. Het 
bestemmingsplan Bergen- Nieuw 
Kranenburg en deze ter informatie 
versturen aan de raad via het RIS. 

11. 0559 ONTW Integraal huisvestingsplan 2010 tot 
en met 2015 en vaststellen 
jaarschijf 2010. 

Het college besluit: 
- Het programma en overzicht 

voorzieningen onderwijshuisvesting 
2010 vast te stellen, een en ander zoals 
beschreven in bijlage 1.  

- Vooruitlopend op de formele vaststelling 
van de programma's van de 
desbetreffende jaren, een 
principebesluit te nemen over de 
aanvragen voorzieningen 
onderwijshuisvesting voor de jaren 2011 
tot en met 2015. Deze aanvragen 
worden als het ware toegekend 
beschouwd. Het schoolbestuur hoeft 
voor deze aanvragen de noodzaak niet 
opnieuw aan te tonen. 

- Tot uitvoer van dit programma wordt 
overgegaan na goedkeuring van de 
gemeentelijke begroting 2010 door 
Provincie Noord Holland.   
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