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Vergadering van het college d.d. 26 mei 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Agenda reguliere 

persbijeenkomst. 
 Vastgesteld. 

     
2.  Besluitenlijst BenW 19 mei 

2009. 
 Conform vastgesteld. 

     
  Bespreekstukken   
3.2 0180 Subsidie JGZ maatwerk 

2009. 
Het college besluit: 
1. Subsidie ad                 

€ 37.748,84 te 
verlenen aan de GGD 
Hollands Noorden voor 
uitvoering van 
maatwerkactiviteiten en 
opvoedondersteuning 
in 2009 in het kader 
van de 
jeugdgezondheidszorg;

2. de subsidieaanvraag 
van de cursus ‘Beter 
omgaan met pubers’ in 
afwachting van 
alternatieve 
financieringsmogelijkhe
id in een later stadium 
te behandelen; 

3. in afwijking op de 
subsidieverordening de 
jaarrekening van de 
GGD over het jaar 
2009 in januari 2011 
vast te stellen; 

4. dat de GGD 
tussentijdse informatie 
over deze specifieke 
aanvragen voor           
1 september 2009 en  
1 februari 2010  bij de 
gemeente Bergen 
aanlevert. 

Conform advies. 

3.3 0181 Contributievoorstel van de 
VNG voor 2010. 

Het college besluit kennis 
te nemen van het 
contributievoorstel van de 
VNG voor het jaar 2010. 

Conform advies. 
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3.4 0182 Uitvoering Wmo- 

stimuleringsfonds. 
Het college besluit: 
1. De eenmalige 

bijdrageregeling Wmo- 
stimuleringsregeling 
vast te stellen; 

2. Het aanvraagformulier 
Wmo- 
stimuleringsfonds vast 
te stellen; 

3. De bij dit behorende 
begrotingswijziging 
vast te stellen. 

Conform advies. 

3.6 0184 Voorstel inrichting 
participatie traject 
Structuurvisie landelijk 
gebied. 

Het college besluit: 
o Akkoord te gaan met 

de startnotitie 
“Participatief 
ontwikkelen van een 
voorontwerp 
structuurvisie landelijk 
gebied gemeenten 
Bergen”; 

o Het bureau van Hooft 
en partners opdracht te 
verlenen om het 
participatieproces te 
ontwerpen en uit te 
voeren, binnen het 
geoffreerde bedrag; 

o Een regiegroep en 
ontwerp- team in te 
stellen; 

o Dat periodiek aan het 
college over de 
voortgang wordt 
teruggekoppeld; 

o De 
gemeenteraad/presidiu
m op de hoogte te 
brengen van het 
voorgenomen proces; 

o Overigens kennis te 
nemen van de inhoud 
van het advies. 

Conform advies; een 
bijeenkomst ontwerpteam -
college. Collegeleden 
ontvangen gedurende het 
proces informatie. Met de 
Ad-hoc raadscommissie 
uitwerking gebiedsvisie 
(structuurvisie) zal overleg 
worden gepleegd over de 
aansluiting met het traject van 
de raad.   

     
  Nagekomen   
     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Zie aantekeningen stukken.. 

    Voor kennisgeving 
aangenomen. 

5.  Nieuws uit het MT van 18 
mei 2009. 

  

     
6.  Aangehouden stukkenlijst.  Bijgesteld. 
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