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Vergadering van het college d.d. 1 november 2011  

 

Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 

1.  Opening   

     

2.  Besluitenlijst BenW 
van 25 oktober 2011   

 Conform vastgesteld. 

     

3.  Conform lijst van 
1 november 2011 

 Vastgesteld. 

  Bespreekstukken   

3.1 110568 Onderwerp: 
Dienstverlening gemeente Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit:  

1. In te stemmen met de visie en implementatieplan van het document 
“Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening”; 

2. Het document “Gemeente Bergen op weg naar de top in 
dienstverlening” aan te bieden aan de raad; hoofdstuk 1 t/3 ter 
vaststelling en hoofdstuk 4 en 5 ter kennisname; 

3. In te stemmen met de analyse en aanbevelingen uit de burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl; 

4. De analyse en aanbevelingen uit de burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.  

Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.2 110569 Onderwerp: 
Resultaten onderzoek BBN naar 0-scenario Nieuw Gemeentehuis. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
Het onderzoek van het bureau BBN voor kennisgeving aan te nemen en door 
te sturen naar de tijdelijke vakcommissie Nieuw Gemeentehuis ter 
behandeling op 9 november a.s. 
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.3 110570 Onderwerp:  
Aanbieden bibliotheekvisie.  
Voorstel: 
Het college besluit:  

- De visie op het bibliotheekwerk in Bergen uiterlijk in de raad van 8 
maart 2012 aan te bieden; 

- Bijgaande memo betreffende de aanbieding van de visie toe te sturen 
aan de raad.  

Besluit: 
Conform vastgesteld. 
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3.4 
 

110573 Onderwerp: 
Programma ambtsbezoek Commissaris van de Koningin op 23 november 
2011.  
Voorstel: 
Het college besluit het programma voor het ambtsbezoek van de Commissaris 
van de Koningin op 23 november 2011 vast te stellen en geeft aan welke 
onderwerpen tijdens de lunch met de Commissaris van de Koningin worden 
besproken.  
Besluit:  
Conform vastgesteld en gespreksonderwerpen geïnventariseerd.  

3.5 
 

110579 Onderwerp:  
Verzekering arbeidsongeschiktheidsrisico bestuurders (burgemeester en 
wethouders en gewezen wethouders met een wachtgelduitkering).  
Voorstel:  
Het college besluit om het risico van arbeidsongeschiktheid van bestuurders af 
te dekken door een verzekering en dit via bijgaand raadsvoorstel aan de raad 
voor te leggen. 
Besluit: 
Conform vastgesteld.  

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.6 
 

110578 Onderwerp:  
Herziening treasurystatuut.  
Voorstel:  
Het college besluit:  

1. Akkoord te gaan met de herziening van het Treasurystatuut en dit door 
middel van bijgaand raadsvoorstel aan de raad voor besluitvorming 
aan te bieden; 

2. De geactualiseerde nota “de gemeente in de rol van bankier” vast te 
stellen als uitvoeringsbeleid voor de afhandeling van verzoeken om 
garantstellingen. 

Besluit:  
Conform vastgesteld. 

3.7 
 
 
 

110567 Onderwerp:  
Overzicht Sinterklaas intochten.  
Voorstel:  
Het college besluit kennis te nemen van bijgevoegde memo met daarin een 
overzicht van de intochten Sinterklaas 2011. Het college bepaalt per intocht 
wie Sinterklaas welkom heet.  
Besluit: 
Besproken en rolverdeling vastgesteld.  

3.8 
 
 

110592 Onderwerp:  
Brief gemeente Alkmaar m.b.t. het WNK.  
Voorstel:  
Het college besluit:  

- De brief aan de gemeente Alkmaar aan het WNK vast te stellen en te 
versturen; 

- De brief ter kennisname naar de andere portefeuillehouders in de regio 
Alkmaar te verzenden.  

Besluit: 
Conform vastgesteld; brief gaat vandaag uit.  
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3.9 110593 Onderwerp: 
Actueel overzicht meerjaren begrotingssaldo. 
Voorstel: 
Het college besluit akkoord te gaan met bijgaand memo en deze zo snel 
mogelijk aan de raad te zenden en tevens uit te delen voorafgaand aan de 
begrotingsvergadering op 1 november 2011. 
Besluit: 
Met kleine aanpassing: akkoord.  

3.10 
 

110594 Onderwerp:  
Plan van aanpak samenwerking Sociale Zaken in Noord-Kennemerland. 
Voorstel:  
Het college besluit:  

- Op hoofdlijnen in te stemmen met het plan van aanpak „Op weg naar 
een duurzame samenwerking in Noord Kennemerland‟ om de 
mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van sociale zaken 
serieus te onderzoeken.  

- Op korte termijn een intentieverklaring aan te gaan met de zeven 
regiogemeenten om te komen tot een samenwerking Sociale Zaken 
Noord Kennemerland per 01-01-2013; 

- Aan het PORA SZ de volgende zorgpunten mee te geven ten aanzien 
van het plan van aanpak; 

 De zeer krappe planning die in het plan van aanpak wordt 
gepresenteerd; 

 Het vooralsnog ontbreken van een duidelijke en concrete 
uitwerking van het project wat betreft invulling en planning; 

 De extra druk die het project zal hebben op de ambtelijke 
organisatie. 

- De raad te informeren over de stand van zaken van de regionale 
samenwerking Sociale Zaken middels bijgaande memo.  

Besluit:  
Conform vastgesteld. 

3.11 110595 
 
 

Onderwerp:  
Memo n.a.v. vragen in ARC van 27 oktober 2011 inzake project Mooi Bergen 
Winkelkern.  
Voorstel:  
Het college besluit de gemeenteraad conform bijgevoegde memo te 
informeren. 
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

     

4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen 

 Doorgenomen. 

     

5.   Regionale 
samenwerking 

 Stukken ter kennisgeving 
aangenomen.  

     

6.  Concept Besluitenlijst 
Presidium van  
10 oktober 2011 

 Besproken. 

     

7.  Nabespreken ARC van 
25 oktober en  
27 oktober 2011  

 Besproken. 



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 

 

     

8.  Nabespreken 
raadsvergadering van 
24 oktober 2011  

 Al eerder besproken. 

     

9.  Nieuws uit het MT van 
24 oktober 2011  

 Onderwerp toezicht en 
handhaving specifiek 
besproken.  

     

10.  Aangehouden 
stukkenlijst van  
25 oktober 2011  

 Geactualiseerd.  

 
 


