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Vergadering van het college d.d.1 maart 2011  

 

Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 

1.  Agenda reguliere 
persbijeenkomst. 

 Vastgesteld 

     

2.  Besluitenlijst BenW  
15 februari 2011. 

 Conform vastgesteld. 

     

3.  Conform lijst van 
22 februari 2011. 

 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   

3.1 0079 Onderwerp: 
Bouwen Buiten Bestaand Gebied; incidentele woningbouw in het buitengebied; 
memo aan de raadscommissie bestemmingsplannen/raad. 
Voorstel: 
Het college besluit  

 De notitie Bouwen Buiten Bestaand Bebouwd Gebied vast te stellen en ter 
informatie te zenden aan de raad c.q. de commissie bestemmingsplannen; 

 De memo aan de raad over Bouwen Buiten Bestaand Gebied, incidentele 
woningbouw in het buitengebied vast stellen. 

Besluit: 
Conform voorstel. 

3.2 0080 Onderwerp: 
Deelname bestuur promotiestichting fietsroutenetwerk. 
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met het verzenden van de brief gericht aan de 
promotiestichting Fietsroutenetwerk Noord-Kennemerland en West-Friesland. 
Besluit: 
Conform voorstel. 

3.3 0081 Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar, gericht tegen het handhavingbesluit met als last de 
renbaan, het verharde toegangspad, de paardenbak, de opgeslagen 
bouwmaterialen en de tuin te verwijderen en verwijderd houden en deze 
percelen (gelegen achter Vennewatersweg 32) weer terug te brengen naar 
grasland, alsmede het stallen en gebruiken van een camper tussen 22:00 uur 
en 07:00 uur te staken en gestaakt te houden. 
Voorstel: 
Het college besluit:   
I Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de commissie voor   
            de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
II het betreden besluit in te trekken; 
III een omgevingsvergunning verlenen voor de verharde paden en het hek; 
IV de paaltjes met (schrik)draad te gedogen. 
Besluit: 
Conform voorstel. 
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3.4 0082 Onderwerp: 
Afdelingsplannen en bestuurlijke agenda 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de afdelingsplannen 2011. 
2. De bestuurlijke agenda 2011 versie 21 februari vast te stellen. 
Besluit: 
Conform voorstel; bestuurlijke agenda vraagt nog om aanpassing. 

3.7 0085 Onderwerp: 
Beslissing op bezwaarschrift inzake de aan de Woerdense Kaasboer verleende 
standplaatsvergunning voor de verkoop van kaasproducten op de 
Paardenmarkt te Schoorl. 
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften de bezwaarschriften van de commissie voor de 
bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. 
Besluit: 
Conform voorstel. 

3.8 0086 Onderwerp: 
Lokale vastlegging van wijzigingen in de CAR/UWO ;CvA/LOGA 11/03;mbt 
werkkostenregeling vrijw.brandweer en politieke ambtsdragers: 
CvA/LOGA/ 11/04; mbt aanpassing verplaatsingskostenregeling 
verhuisplichtige ambtenaren. 
Voorstel: 
Het college besluit tot het vaststellen van de wijzigingen en de CAR/UVO en 
CvA/LOGA zoals weergegeven in de volgende ledenbrieven: 
- LOGA;19 januari 2011;11/03; Vrijwillige brandweer en politieke 

ambtsdragers onder de werkkostenregeling ;                                                                       
ingang zodra de werkkostenregeling gemeente Bergen is 
vastgelegd en ingevoerd het streven is 1 januari 2012 

- LOGA; 19 januari 2011; 11/04; aanpassing verplaatsingskostenregeling 
verhuisplichtige ambtenaren per 1 januari 2011. 

Besluit: 
Conform voorstel. 

3.9 0087 Onderwerp: 
Formele aansluiting ketenpartners Verwijsindex Risicojongeren. 
Voorstel: 
Het college besluit om lokaal werkende organisaties formeel aan te laten sluiten 
op de Verwijsindex Risicojongeren via een digitaal systeem. De kosten hiervoor 
bedragen € 1540,00. 
Besluit: 
Conform voorstel. 

3.10 0088 Onderwerp: 
Concept Jaarstukken 2010. 
Voorstel: 
Het college besluit kennis te nemen van de concept jaarstukken en bijlagen van 
de jaarrekening 2010 en deze aan de accountant aanbieden voor controle. 
Besluit: 
Conform voorstel. 
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3.12 0090 Onderwerp: 
Bezwaarschrift ROC Horizon College tegen besluit van 7 september 2010. 
Voorstel: 
Het college besluit het bezwaar van het ROC Horizon College tegen het besluit 
van 7 september 2010 overeenkomstig het advies van de commissie van 
advies voor de bezwaarschriften: 
1. Ongegrond te verklaren ten aanzien van de cursussen Omgaan met 

pubers en Nederlands 4, en 
2. gegrond te verklaren voor zover het bezwaar de cursussen Engels 1 

Avond en Training coachen/mentoren en de prijsindexering betreft, een 
en ander conform bijgevoegd ontwerpbesluit. 

Besluit: 
Conform voorstel. 

3.15 0093 Onderwerp: 
Voortgang ontwikkeling nieuw volkstuinencomplex te Schoorldam. 
Voorstel: 
Het college besluit het memo over de stand van zaken van de ontwikkeling van 
een nieuw volkstuincomplex te Schoorldam vast te stellen en ter informatie naar 
de raad te zenden. 
Besluit: 
Conform voorstel. 

3.16 0094 Onderwerp: 
Mandatering uitvoering woonruimteverdeling. 
Voorstel: 
Het college besluit  
1. De uitvoering van hoofdstuk 2 met uitzondering van paragraaf 2.5 

Volgordebepaling en urgentie op grond van het bepaalde in artikel 2.7.2. 
van de Huisvestingsverordening Bergen 2007 te mandateren aan de 
directeuren van Woningstichting Kennemer Wonen, Woningstichting 
Woonwaard Noord-Kennemerland en Zorgcentrum De Marke; 

2. Te bepalen dat ondermandaat is toegestaan; 
3. Omdat het mandaat aan niet-ondergeschikten betreft de directeuren te 

vragen schriftelijk te bevestigen dat ze met deze mandaatverlening 
instemmen; 

4. Het besluit van 25 augustus 2009 in te trekken; 
5. Een en ander op de gebruikelijke wijze te verwerken in het 

mandaatregister. 
Besluit: 
Conform voorstel. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.18 0096 Onderwerp: 
Memo raad inzake asbest bij de Teun de Jagerschool. 
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met bijgaande memo aan de raad over de 
asbest bij de Teun de jagerschool. 
Besluit: 
Conform voorstel. 

4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen. 

 Zie aantekeningen stukken. 

     

5.  Nieuws uit het MT van  
14 en 21 februari 2011. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 

 

     

6.  Aangehouden 
stukkenlijst. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     

7.  Agenda algemene 
raadscommissie 
Bezuinigingen van  
3 maart 2011. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     

8.  Agenda raad van  
10 maart 2011. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
 


