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Vergadering van het college d.d. 13 december 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
     
1. 110623 ONTW Onderwerp:  

Goedkeuring voor lening van de BSV van € 15.000,- bij de ABN-AMRO-
bank.  
Besluit:  
Het college besluit op verzoek van de BSV de lening van € 15.000,- bij de 
ABN-AMRO-bank goed te keuren, die zij willen sluiten voor renovatie van 
de tennisbanen op het sportcomplex op de Oudtburghweg. 

2. 
 
 
 
 

110676 BenB Onderwerp:  
Subsidies 2011-2012: 

- Stichting GeredGereedschap Kennemerland; 
- Nederlandse Vereniging voor Autisme; 
- Tennisclub Egmond aan Zee; 
- Voetbalvereniging Egmondia; 
- Gambia Support Foundation. 

Besluit:  
Het college besluit: 

- In te stemmen met het toekennen van een subsidie van € 625,00 
voor 2011 aan Voetbalvereniging Egmondia;  

- In te stemmen met het toekennen van een subsidie van € 
3.600,00 voor 2012 aan Tennisclub Egmond aan Zee;  

- De subsidieaanvraag van Stichting GeredGereedschap 
Kennemerland af te wijzen;  

- De subsidieaanvraag van de Nederlandse Vereniging voor 
Autisme af te wijzen; 

- De subsidieaanvraag van Gambia Support Foundation af te 
wijzen.  

3. 110678 BenB Onderwerp:  
Incidentele subsidies kunst en cultuur: 

- Derper dialect;  
- Tentoonstelling Cultureel Erfgoed de Egmonden.  

Besluit: 
Het college besluit om:  

- De door Stichting Historisch Egmond en Vereniging 
Dorpsbelangen Egmond “Parel” aan Zee aangevraagde subsidie 
voor het optekenen, digitaliseren en voor het nageslacht bewaren 
van het Derper (Egmonds) dialect toe te kennen voor een bedrag 
van € 4.000,00; 

- De door Stichting Kunst en cultuur Egmond aangevraagde 
subsidie voor organiseren van een tentoonstelling over het 
culturele erfgoed van de Egmonden toe te kennen voor een 
bedrag van € 1.000,00. 

4. 110679 
 
NO 

BOR 
 

Onderwerp: 
Verlengen tijdelijke contracten 1e kwartaal 2012 i.v.m. uitstel overdracht 
afvalbeheer aan HVC.   



 

Besluit: 
Het college besluit om:  

- De tijdelijke overeenkomst met N.V. HVC voor de huis-aan-huis 
inzameling en inzameling en verwerking van op de milieuparken 
ingezamelde afvalstromen voor bepaalde tijd (1 maand) te 
verlengen; 

- De tijdelijke overeenkomst met N.V. HVC voor de verwerking van 
de op de afvalbrengstations ingezamelde afvalstromen voor 
bepaalde tijd (4 maanden) te verlengen; 

- Op basis van de Afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011 
het besluit te nemen, voor bepaalde tijd (4 maanden), tot verlening 
van alleenrecht  voor de huis-aan-huis inzameling en de 
inzameling van de milieuparken en de verwerking van alle 
huishoudelijke afvalstromen afkomstig uit het grondgebied van 
gemeente Bergen aan N.V. HVC. 

5. 110682 ONTW Onderwerp: 
Verplaatsing gymnastieklessen Willem Alexanderschool naar Europahal.  
Besluit:  
Het college besluit:  

- De gymnastieklessen van de Willem Alexanderschool te 
verplaatsen van de gymzaal op het Zakedijkje naar de Europahal; 

- Met de NOB een huurcontract aan gaan voor de huur van de 
Europahal voor dit schooljaar met de mogelijkheid van verlenging; 

- De huur voor de Europahal te dekken in het product Huisvesting 
gymzalen; 

- Het contract met Jan de Witgroup voor het gymvervoer op te 
zeggen per 29 november 2011; 

- De eenmalige kosten voor de afkoop van het huidige contract voor 
het gymvervoer ook de te dekken binnen het product Huisvesting 
gymzalen.   

6. 
 

110683 ONTW Onderwerp: 
Jaarverslag 2010 Staatstoezicht op de Mijnen.  
Besluit: 
Het college besluit:  

- Kennis te nemen van het jaarverslag 2010 Staatstoezicht op de 
mijnen;  

- Bijgaande concept brief te versturen inzake de rol van 
Staatstoezicht op de Mijnen bij bestrijding van brand en 
ongevallen op of nabij een mijnbouwinstallatie ingevolge de Wet 
veiligheidsregio’s. 

7. 
 

110684 ONTW Onderwerp: 
Standpunt bepaling met betrekking tot realisatie offshore windmolenpark 
Q4 voor de kust van Bergen.  
Besluit: 
Het college besluit:  

- De ontwikkeling van windmolenpark Q4 voor de kust van Bergen 
te beschouwen als een positieve ontwikkeling die past binnen de  
(regionale) ambitie om de productie van duurzame energie te 
stimuleren;  

- Het primaat voor dit dossier bij wethouder Hietbrink neer te leggen 
vanwege het ruimtelijke ordening en duurzaamheidsaspect van dit 
project;  

- Memo voor de raad inzake dit voornemen. 
8. 110685 ONTW Onderwerp:  

Afvalbeleid: Verlenging WEEE-overeenkomst.  
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Besluit:  
Het college besluit in te stemmen met verlenging van de huidige 
overeenkomst met WEEE onder dezelfde voorwaarden. 

9. 110687 BOR Onderwerp: 
Verkeerscirculatie Jan Oldenburglaan, Russenweg en Nassaulaan.  
Besluit:  
Het college besluit:  

- Het verkeersbesluit te nemen om eenrichtingverkeer in te voeren 
op de Jan Oldenburglaan, tussen Binnenhof en Russenweg, en 
op de Russenweg, tussen Nassaulaan en Jan Oldenburglaan;  

- Het verkeersbesluit te nemen om verkeer in twee richtingen toe te 
staan op de Nassaulaan, tussen Prins Hendriklaan en Nassaulaan 
nr. 18. 

10. 
 

110688 ONTW Onderwerp: 
Aanpassen ‘Nota bijzondere bijstand’ ivm wijziging beleidsregels 
Collectieve Zorgverzekering Minima en medische kosten.  
Besluit:  
Het college besluit  
De nota bijzondere bijstand van april 2006 op de volgende punten aan te 
passen: 

- Paragraaf 2.4 (Collectieve ziektekostenverzekering), 4.2 
(Medische kosten) en 4.3 (Tandartskosten) worden vervangen 
door de teksten onder 2.4 en 4.2 van de bijlage.  

- Paragraaf 3.4 (Aanvullende ziektekostenverzekering voor minima) 
van de nota bijzondere bijstand geheel te laten vervallen. 

- De raad over deze beleidswijziging te informeren middels 
bijgaande memo: Aanpassen ‘Nota bijzondere bijstand’ ivm 
wijziging beleidsregels Collectieve Zorgverzekering Minima en 
medische kosten.  

11. 110689 BenB Onderwerp:  
Beantwoording toezegging rol van de raad in het project dienstverlening.  
Besluit:  
Het college besluit akkoord te gaan met de memo aan de raad met de 
beantwoording van de toezegging om de rol van de raad duidelijk weer te 
geven in het project dienstverlening en deze aan de raad aan te bieden.  

12. 110690 ONTW Onderwerp:  
Informeren raad inzake de procedurele stappen rondom de 
nieuwbouwplannen Veiligheidsregio, GGD en Politie NHN.  
Besluit:  
Het college besluit in te stemmen met verzending van bijgevoegde memo 
aan de raad, betreffende de procedurele stappen rondom de 
nieuwbouwplannen Veiligheidsregio, GGD en Politie NHN.  

13. 110691 ONTW Onderwerp:  
Huurcontracten de Oorsprong en Binnenhof.  
Besluit:  
Het college besluit:  

- In een huurcontract volgens bijgaand concept de bestaande 
huurafspraken tussen de gemeente en stichting Kennemer Wonen 
met betrekking tot de huur van de Oorsprong, conform het 
huurrecht vast te leggen; in het contract een afwijkende bijzondere 
bepaling op te nemen over groot onderhoud en over beheer; 

- In een (onder)huurcontract volgende bijgaand concept de 
bestaande huurafspraken tussen gemeente en Stichting Welzijn 
Bergen met betrekking tot onderhuur van de Oorsprong, conform 
het huurrecht vast te leggen; in het contract een afwijkende 
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bijzonder bepaling op te nemen over beheer en over 
onderverhuur; 

- In een huurcontract volgens bijgaand concept de bestaande 
huurafspraken tussen de gemeente en stichting Welzijn Bergen 
met betrekking tot de huur van het Binnenhof, conform het 
huurrecht, vast te leggen; in het contract een afwijkende 
bijzondere bepaling op te nemen over beheer en over 
onderverhuur; 

- Bijgevoegde begrotingswijzigingen voor akkoord te ondertekenen.  
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