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1. 110234 ONT Onderwerp: 

Deelname aan bezoekersonderzoek in Metropoolregio Amsterdam. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

- In te stemmen met een uitname van € 7.950 uit het toerismefonds 
voor deelname aan het bezoekersonderzoek in de Metropoolregio 
Amsterdam, uitgevoerd door het ATCB; 

- De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
2. 110235 ONT Onderwerp: 

Vaststellen bestemmingsplan Hotel Merlet. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

- De raad voor te stellen het bestemmingsplan Hotel Merlet (bijlage 
I), d.d. 7 maart 2011, inclusief de nota van beantwoording 
zienswijzen (bijlage II), op basis van artikel 3.8, lid 1, sub e van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) vast te stellen; 

- Na vaststelling door de raad het vaststellingsbesluit en de daarbij 
behorende stukken te publiceren en te verzenden op basis van 
hetgeen benoemd in artikel 3.8, lid 3 Wro. 

3. 110236 ONT Onderwerp: 
Project Depressiepreventie 2009-2011. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

- De subsidie 2009 voor het project Depressiepreventie van 
stichting De Wering en de GGZ NHN definitief vast te stellen op € 
10.643,- en € 1.009,- terug te vorderen; 

- In te stemmen met de voorgestelde inhoudelijke aanpassingen in 
de uitvoering van het meerjarige plan depressiepreventie; 

- De voorstellen voor financiële aanpassingen voor 2010 en 2011 
niet nu te behandelen, maar beslissingen hierover te nemen naar 
aanleiding van de afrekening 2010 respectievelijk 2011; 

- Het voor 2011 reeds voorlopig toegekende deel van het 
meerjarige projectsubsidie, betaalbaar te stellen. 

4. 110237 ONT Onderwerp: 
Jaarrekening 2010, begroting 2012 Veiligheidsregio NHN en 
bezuinigingsvoorstellen. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

- De raad voor te stellen in te stemmen met de jaarstukken 2010 
met een voordelig resultaat van € 220.000,-; 

- De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen over de 
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voorgestelde resultaatbestemming: € 114.000 toevoegen aan 
algemene reserve in plaats van aan de reserve niet-
convenantgelden Veiligheid en Justitie; 

- De raad voor te stellen niet in te stemmen met de 
ontwerpbegroting 2012 omdat hierin niet de bezuinigingen van 5% 
en de nullijn zijn verwerkt; 

- De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen dat de 
voorgestelde bezuinigingen geen nadelige gevolgen mogen 
hebben voor de burgers van Bergen en niet mogen leiden tot een 
verschuiving van taken van Veiligheidsregio naar gemeenten; 

In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit. 
6. 110240 BOR Onderwerp: 

Aanschaf waterscooter voor reddingsbrigade Schoorl. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

- Om voor de reddingsbrigade Schoorl een waterscooter aan te 
schaffen; 

- De kosten daarvan te dekken uit krediet 7.140.01.21. Materieel 
(boten) reddingsbrigade 2011 en deze te hernoemen tot 
waterscooter SRB en deels af te ramen; 

- De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
7. 110241 BenC Onderwerp: 

Wijziging aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van de gemeente 
Alkmaar en aanwijzing taxateurs uitvoering Wet bag. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

- In het kader van de uitvoering heffing en invordering van 
gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet 
waardering onroerende zaken de in bijgevoegd ontwerp-besluit- I 
genoemde ambtenaren van de gemeente Alkmaar aan te stellen 
als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Bergen; 

- In het kader van de uitvoering van de Wet basisregistraties 
adressen en gebouwen de in het ontwerp-besluit- II genoemde 
taxateurs van de gemeente Alkmaar aan te wijzen als taxateur in 
het kader van de uitoefening van de bij besluit van 8 maart 2011 
verleende (onder)mandaten (nr. BOR/26 punten 13 en 14); 

- Aan de secretaris/directeur in het vervolg mandaat, met de 
bevoegdheid tot verlening van ondermandaat aan het betreffende 
afdelingshoofd,  te verlenen, tot het uitoefenen van de 
bevoegdheden als gesteld onder 1 en 2.   
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