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Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 
 
1.  Opening   
     
2.  Besluitenlijst BenW van 

6 december 2011  
 Conform vastgesteld.  

     
3.  Conform lijst van 

13 december 2011 
 Vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 110677 Onderwerp:  

Visie bibliotheekbeleid.   
Voorstel:  
Het college besluit in te stemmen met de visie op het bibliotheekbeleid en deze 
visie ter instemming voor te leggen aan de raad. 
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.3 110686 Onderwerp:  
De beslissing op de bezwaren, gericht tegen het besluit van 16 mei 2011, 
waarbij Henne’s Loo is aangeschreven diverse hekwerken op het perceel 
tegenover Omloop 21 te verwijderen en het besluit van 1 augustus 2011, 
waarbij omgevingsvergunning is verleend voor het omheinen van het 
voornoemd perceel.  
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 

- Het bezwaarschrift van Wijkvereniging Aagtdorp ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren; 

- Het bestreden besluit van 1 augustus 2011, waarbij 
omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van een omheining 
rond het perceel tegenover Omloop 21 te Schoorl, in stand te laten met 
toevoeging van de juiste bijlagen; 

- Het bezwaarschrift van Henne’s Loo bv. ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren; 

- Het bestreden besluit van 16 mei 2011, waarbij Henne’s Loo is 
aangeschreven tot het verwijderen van de hekwerken op het perceel 
tegenover Omloop 21 te Schoorl, in stand te laten; 

- Het verzoek tot proceskostenvergoeding van Henne’s Loo bv. op grond 
van artikel 7:15, lid 2 Awb af te wijzen. 

Besluit: 
Conform vastgesteld. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.4 110692 Onderwerp: 
Vraag vanuit de raad over medewerkers met arbeidsbeperking.  
Voorstel: 
Het college besluit bijgaande memo aan de raad vast te stellen en aan de raad 
te zenden.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 
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3.5 110693 Onderwerp:  
Bestuurlijke zienswijze op het rapport Evaluatie Subsidiebeleid gemeente 
Bergen, oktober 2011, I&O Research, dat in opdracht van de rekenkamer is 
opgesteld.  
Voorstel:  
Het college besluit:  

- De bestuurlijke zienswijze op het rapport Evaluatie Subsidiebeleid 
gemeente Bergen, oktober 2011, I&O Research, dat in opdracht van de 
rekenkamer is opgesteld, vast te stellen en aan de 
rekenkamercommissie aan te bieden; 

- De ambtelijke organisatie de opdracht te geven een voorstel te doen 
over de aanpak van de in onze zienswijze opgenomen verbetertrajecten. 

Besluit:  
Conform vastgesteld. 

3.6 110694 Onderwerp:  
Beantwoording raadsvragen D’66 inzake “Witte rook in de duinen op 27 
november jl.”.  
Voorstel: 
Het college besluit de beantwoording van de gestelde raadsvragen van D’66 
inzake “Witte rook in de duinen op 27 november jl.” vast te stellen.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Doorgenomen.  

     
5.   Regionale 

samenwerking 
 Stand van zaken 

besproken.  
     
6.  Nieuws uit het MT van  

5 december 2011  
 Besproken.  

     
7.  Nabespreken 

Informatie- en 
presentatiebijeen-
komsten van  
8 december 2011   

 Besproken.  

     
8.  Aangehouden 

stukkenlijst van  
6 december 2011  

 Geactualiseerd.  

     
9.  Agenda 

raadsvergadering van 
15 december 2011 

 Doorgenomen.  
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