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Vergadering van het college d.d. 6 januari 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.  Het schrijven van de provincie 

over de status van de 
begroting, repressief toezicht,  
wordt voorgelezen. 

     
2.  Besluitenlijst BenW 16 

december 2008. 
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 23 

december 2008. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
   1.   
3.2 0804 Bestemmingsplan Bergen 

Dorpskern Zuid. 
1. De raad voor te 

stellen: het 
bestemmingsplan 
Dorpskern Zuid 
(bijlage 1), inclusief 
de nota van 
beantwoording 
zienswijzen (bijlage 
2) en de ambtshalve 
wijzigingen d.d. 8 
december 2008 
(bijlage 3) op basis 
van artikel 3.8, lid 
sub e van de Wet 
ruimtelijke ordening 
(Wro) vast te stellen. 

 
en voorts: 
 
2. Het 

vaststellingsbesluit 
publiceren en 
verzenden op basis 
van artikel 3.8, lid 3 
Wro. 

Conform advies. 



 
 

Concept Besluitenlijst B. en W. 
 
3.3 0805 

 
Notarieel vastleggen 
erfdienstbaarheid ten 
gunste van P. 
Boendermakerweg 6 te 
Bergen. 

1. Vast te stellen dat 
door verjaring een 
erfdienstbaarheid van 
weg en een 
erfdienstbaarheid tot 
het hebben, houden 
en onderhouden van 
kabels en leidingen 
ten behoeve van 
water, telefoon, 
antenne en riolering is 
ontstaan ten gunste 
van de P. 
Boendermakerweg 6 
te Bergen, kadastraal 
bekend gemeente 
Bergen, sectie D 
nummer 684 en ten 
laste van 2 
gemeentelijke 
percelen, kadastraal 
bekend gemeente 
Bergen, sectie D 
nummer 789 en 790. 

2. Medewerking te 
verlenen aan het doen 
inschrijven van de 
onder 1. genoemde 
verjaring in het 
Kadaster door middel 
van een verklaring van 
een notaris ex artikel 
37 van de 
Kadasterwet. 

Conform advies. 
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Concept Besluitenlijst B. en W. 
 
3.4 0806 

 
Aanvulling op advies van 
16 december 2008: 
Raadsvoorstel Plan van 
Aanpak structuurvisie 
landelijk gebied Bergen. 

• Het proces voor 
participatie en 
ontwikkeling van de 
structuurvisie voor het 
landelijk gebied van 
de gemeente Bergen, 
zoals verwoord in het 
Plan van Aanpak vast 
te stellen; 

• Het concept 
raadsvoorstel vast te 
stellen; 

• Het Plan van Aanpak 
ter besluitvorming 
voor te leggen aan 
commissie en raad; 

• De methodiek in de 
commissievergadering 
toe te laten lichten. 

 
Aanvulling op eerder 
advies: 
 
• De gemeenteraad te 

verzoeken voor de 
duur het project een 
raadscommissie 
Structuurvisie in te 
stellen, bestaande uit 
de raadsleden; 

• Het vergaderschema 
van de commissie 
Structuurvisie, na 
besluitvorming door 
de gemeenteraad, in 
overleg met 
griffie/presidium vast 
te stellen. 

Conform advies met dien 
verstande dat de raad inzicht 
moet krijgen op de totale 
kosten, c.q. de kosten 
verbonden aan de 
afzonderlijke fasen. 
Daarnaast is aandacht vereist 
voor een zorgvuldige 
besluitvorming in en door de 
raad. 

3.5 0807 
 

Huurovereenkomst 
kunstgrasveld Duinrand S. 

1. De 
concepthuurovereen-
komst met de 
Stichting Exploitatie 
Sportcomplex S. 

2. Het gebruik van het 
kleine oefenveldje aan 
de Smeerlaan tot 
uiterlijk 1 april 2009 
onder de genoemde 
voorwaarden. 

Conform advies. 

3.6 0808 Bedrijfsbezoeken 2009 + 
planning persuurtje 2009. 

Het college besluit het 
voorstel met betrekking tot 
de geplande 
bedrijfsbezoeken 2009 
(vastgelegd in een memo 
d.d. 17 december 2008) + 
planning persuurtje over te 
nemen. 

Aangepast vastgesteld; 
behoefte aan ontmoetingen 
na het zomerreces met 
wijkverenigingen. 

   -   
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Concept Besluitenlijst B. en W. 
 

- 5 - 
 

3.8 0810 
 

Beantwoording vraag 
vanuit de 
raadsvergadering van 4 
november j.l. over de 
ontstane rentevoordelen 
na herziening renteomslag 
2008-2012. 

Het college besluit in te 
stemmen met de gegeven 
uitleg in het voor de raad 
opgestelde memo over de 
voordelige verschillen 
ontstaan door actualisering 
van de in de begrotingen 
van 2008 tot en met 2012 
opgenomen 
rentebedragen. 

Conform advies. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen. 
 Saenegheest: Else Trap. 

Halve marathon Egmond,  
J. Mesu, J. Stam en  
H. Hafkamp. 
Parnassia  structuurvisie, J. 
Stam. Afscheid M. van Hooff, 
J. Stam en J. Mesu. Overige: 
zie aantekeningen stukken. 

     
5.  Agenda raadscommissies 

sessie A en B van 13 
januari 2009. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     
6.  Nieuws uit het MT van 22 

december 2008. 
 Nb overzicht ontvangen 

subsidies ten behoeve van de 
Raad. 

     
7.  Aangehouden stukkenlijst.  Besproken. 
     
8.  Ambtelijke aantekeningen 

raadscommissies van 2 
december 2008. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     
9.  Toezeggingen college in 

raadsvergadering van 16 
december 2008. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 
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