
Conformlijst 

 
Vergadering van het college d.d. 7 april 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
2. 0068 MZ Gemeentelijk jaarverslag Wet 

kinderopvang 2008. 
Het college besluit: 
1. Het “Gemeentelijk jaarverslag Wet 

kinderopvang 2008” vast te stellen; 
2. Het jaarverslag ter kennisname aan de 

gemeenteraad aan te bieden. 
3. 0069 MZ Vaststelling subsidie 

onderwijsachterstandenbeleid 
schooljaar 2007-2008. 

Het college besluit: 
1. De verleende subsidie 

“onderwijsachterstandenbeleid” 
schooljaar 2007-2008 op basis van 
aantal gewichtenleerlingen  vast te 
stellen op € 46.512,-; 

2. De verleende subsidie 
“onderwijsachterstandenbeleid” 
schooljaar 2007-2008 voor 
schoolspecifieke projecten vast te 
stellen op € 75.048,-;  

3. Uitstel te verlenen tot 1 juni 2009 aan 
de schoolbesturen Intergemeentelijke 
Stichting Openbaar Basisonderwijs, 
Stichting Flore en Stichting Tabijn voor 
het indienen van verantwoordingen;  

4. Vaststelling van het restantbedrag (ad 
€ 16.673,-) vindt plaats na 1 juni 2009; 

5. In afwijking van de subsidieverordening 
wordt de termijn van indienen van 
subsidieaanvragen voor het schooljaar 
2009-2010 uitgesteld van 1 mei naar 1 
juni 2009.  

4. 0071 MZ Afsluiten Vrijwilligersverzekering. Het college besluit:  
1. de VNG Vrijwilligerspolis af te sluiten 

ten behoeve van het vrijwilligerswerk 
binnen de gemeente Bergen en de 
dekking hiervan te doen uit de post 
RT/GOA; 

2. de bij dit besluit behorende 
begrotingswijziging vast te stellen; 

3. in te stemmen met het verzenden van 
bijgevoegde memo naar de raadsleden 
via het RIS. 

5. 0072 GG Bereikbaarheid supermarkt 
Voorstraat te Egmond aan Zee. 

Het college besluit het eenrichtingsverkeer 
voor het autoverkeer op de Voorstraat, 
tussen Trompstraat en in-/uitgang van de 
parkeergarage onder supermarkt “Super de 
Boer” aan Voorstraat 90, op te heffen. Het 
verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in 
het lokale huis-aan-huisblad 
“Gemeentekrant Bergen”. 
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6. 0074 GG Aansprakelijkheidsstelling voor 

kosten voor verleende 
rechtsbijstand in verband met een 
verzoek om planschade. 

Het college besluit de aansprakelijkheid te 
aanvaarden en de kosten voor verleende 
rechtsbijstand te vergoeden ten bedrage 
van € 2.325,00 ex BTW. 

7. 0076 GG Beslissing op bezwaarschrift, 
gericht tegen het besluit van 30 
september 2008, verzonden op 7 
oktober 2008, waarbij het college 
geweigerd heeft handhavend op te 
treden tegen het gebruik van de 
grond in strijd met het 
bestemmingsplan door de heer S. 
en tegen de in afwijking van de 
verleende bouwvergunning 
uitgevoerde dakopbouw. 

Het college besluit: 
I overeenkomstig het advies van de 

commissie voor de bezwaarschriften de 
bezwaren ontvankelijk verklaren; 

II overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften de 
bezwaren gericht tegen het niet 
handhavend optreden tegen de in 
afwijking van de verleende 
bouwvergunning uitgevoerde 
dakopbouw ongegrond te verklaren; 

III overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften de 
bezwaren gericht tegen het niet 
handhavend optreden tegen het 
gebruik van de grond in strijd met het 
bestemmingsplan op het perceel 
Heereweg 361 gegrond te verklaren en 
het besluit op dit onderdeel te 
herroepen en 

IV de kosten ex artikel 7:15 Algemene       
       wet bestuursrecht, in totaal € 322,--,    
       te vergoeden. 

8. 0077 GG Beslissing op bezwaarschrift, 
gericht tegen het besluit van 13 
november 2008, verzonden op 20 
november 2008, waarbij het 
college geweigerd heeft om onder 
vrijstelling bouwvergunning te 
verlenen voor het vergroten van 
het woonhuis middels een 
kapopbouw, gelegen op het 
perceel Duinweg 83 te Schoorl. 

Het college besluit: 
I overeenkomstig het advies van de 

commissie voor de bezwaarschriften de 
bezwaren ontvankelijk en ongegrond 
verklaren en 

II het bestreden besluit in stand laten. 
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