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Vergadering van het college d.d. 7 april 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Agenda reguliere 

persbijeenkomst. 
  

     
2.  Besluitenlijst BenW 31 

maart 2009. 
  

     
3.  Conform lijst van 7 april 

2009. 
  

  Bespreekstukken   
3.2 0067 Proces en planning voor 

Landschapsakkoord van 
Bergen. 

Het college besluit om : 
• Akkoord op te stellen 

in. algemene 
bewoordingen 

• Akkoord te 
ondertekenen door 
college en te laten 
bekrachtigen door 
raad. 

• Partijen breed uit te 
nodigen om te 
ondertekenen.  

• Burgers te betrekken 
via de 
wijkverenigingen. 

• Aanzet voor akkoord 
op te stellen met een 
kopgroep, daarna 
groep te verbreden. 

• Aankondigingbrief op 
korte termijn te 
verzenden. 

• Opdracht te 
verstrekken aan 
bureau Klaretaal. 

• Kosten te dekken uit 
programma 7 van de 
begroting. 

• Ondertekening te 
laten geschieden in 
een formele setting. 

• Het collegebesluit aan 
de commissie ter 
kennis te brengen. 

Conform voorstel, inclusief 
verzending memo aan raad 
(met aantal kleine correctie). 
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3.3 0070 Uniform deel 

basistakenpakket 
Jeugdgezondheidszorg 
2009 inclusief Prenatale 
Voorlichting. 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van 

de overheveling 
‘Prenatale 
Voorlichting’ vanuit de 
Awbz naar de JGZ 
Uniform per 1 januari 
2009; 

2. In te stemmen met 
versturen van 
bijgevoegde 
informerende brief 
aan de GGD Hollands 
Noorden; 

3. De subsidieaanvraag 
‘Prenatale 
Voorlichting’ (ad  

       € 9.537,-) van Evean   
       Jeugdgezondheids-  
       zorg af te wijzen. 

Conform advies. 

3.4 0073 Vragen uit de raad. Het college besluit in te 
stemmen met het memo 
aan de raad over de 
beantwoording van diverse 
vragen die vanuit de raad 
aan het college zijn 
gesteld en waarvoor 
aandacht is gevraagd 
tijdens een gesprek tussen 
wethouder Mesu en de 
raadsleden Groot en 
Ooijevaar. 

Inhoudelijk conform. Memo 
ombouwen. Verdere 
afhandeling gemandateerd 
aan portefeuillehouder Mesu. 

3.5 0075 Ter inzage legging en 
artikel 3.1.1 Bro-overleg 
voorontwerpbestemmingsp
lan Egmond aan Zee 
Centrum en Boulevard. 

1. In te stemmen met 
het voorontwerp-
bestemmingsplan 
Egmond aan Zee 
Centrum en 
Boulevard; 

2. het voorontwerp, 
conform de 
Inspraakverordening 
gemeente Bergen 
2006, aansluitend ter 
inzage te leggen voor 
de inspraak; 

3. het voorontwerp voor 
overleg ex artikel 
3.1.1 Bro verzenden 
naar de diverse 
overlegpartners. 

Conform advies. 
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3.6 0078 

 
Discussienotitie Burgers 
Betrokken. 

1. het college besluit de 
conceptnotitie Burgers 
Betrokken vast te 
stellen en ter 
discussie voor te 
leggen aan de raad; 

2. het college besluit de 
notitie na discussie in 
de raad 4 weken ter 
inzage te leggen voor 
commentaar vanuit 
belangengroeperinge
n uit Bergen; 

3. het college besluit 
bewonersvereniginge
n en adviesraden 
advies te vragen over 
de discussienotitie; 

4. Het college besluit na 
de inspraak de 
(aangepaste) 
conceptnotitie ter 
vaststelling aan te 
bieden aan de raad in 
september 2009. 

Conform, met dien verstande, 
dat het proces van inspraak 
volgens de verordening loopt 
en met enige kleine tekstuele 
aanpassingen. 
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  Nagekomen 

bespreekstukken 
  

3.7 0079 Dienstverlening politie. Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van 

het besluit van de 
korpschef van de 
politie om per 1 mei 
2009 het bureau in 
Egmond aan Zee te 
sluiten en de 
openingstijden van 
het bureau in Bergen 
te beperken tot 
maandag tot en met 
vrijdag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur. 

2. De raadsleden 
hierover te informeren 
door middel van een 
memo, inclusief brief. 

Conform advies. 

3.8 0080 Aandeelhouders-
vergadering BNG op 27 
april 2009. 

Het college besluit dat 
wethouder Mesu het 
college vertegenwoordig 
op de Algemene 
vergadering van 
Aandeelhouders van de 
BNG op 27 april 2009.  

Conform advies. 

3.9 0081 Aangepast voorstel en 
concept raadsbesluit 
Watertoren. 

Het college besluit: 
1. Een aangepast 

voorstel aan te bieden 
aan de raad, 
vergezeld van een 
memo met toelichting.

2. De communicatie van 
Onderzoek via een 
brief met nader 
toelichting over de 
werkwijze in te lichten.

Conform advies. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Akkoord met memo 

bedrijfsbezoeken. 
Andere uitnodigingen rouleren 
nodig. 
Op uitnodiging opent de 
burgemeester Koninginnedag.

     
5.  Nieuws uit het MT van 30 

maart 2009. 
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
6.  Verslag overleg college-

MT van 24 maart 2009. 
 Akkoord. 

     
7.  Aangehouden stukkenlijst.  Geactualiseerd. 
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