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   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 

     

1. 0112 B&B Onderwerp: 
Subsidie 2011 Oranje Comité Egmond aan Zee. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
- Aan Oranje comité Egmond aan Zee voor 2011 een subsidie toe te 

kennen van € 1.500,-. 
- Het overige gevraagde af te wijzen. 

2. 0113 ONTW Onderwerp: 
Brief ter reactie op de brief van de heer J. Ultee d.d. 27 februari 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit om middels de hierbij in concept bijgevoegde brief te 
reageren op de inhoud van de brief van de heer J. Ultee d.d. 27 februari 
2011. 

3. 0114 ONTW Onderwerp: 
Aanvraag fase 1 reguliere bouwvergunning voor het geheel slopen en 
nieuw oprichten van de recreatiewoning op het perceel Buerweg 9 te 
Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit de bouwaanvraag 1e fase te weigeren. 

4. 0115 ONTW Onderwerp: 
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met en verzenden van bijgaande memo 
aan de raad over de geïndexeerde vergoeding Huishoudelijke Hulp voor 
het kalenderjaar 2011. 

5. 0116 ONTW Onderwerp: 
Memo voortgang realisering Nieuw Kranenburg – februari 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit de raad te informeren middels toezending van 
bijgevoegde voortgangsrapportage. 

6. 0117 
NO 

B&B Onderwerp: 
Rapport “Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen”. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
1. Het rapport “Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen” op dit moment 

voor kennisgeving aan te nemen en een analyse met aanbevelingen 
af te wachten (3e kw). 

2. Akkoord te gaan met de memo aan de raad en deze ter kennisgeving 
aan de raad aan te bieden. 
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7. 0118 ONTW Onderwerp: 
Samenwerkingsovereenkomst 2011 – 2012 Jeugd, Gezondheid en 
Veiligheid. 
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de gemeenten van de regio Noord-Holland Noord en de Minister 
van Veiligheid en Justitie. 

8. 0119 ONTW Onderwerp: 
Beleidsnota Participatie in de gemeente Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit:  
1. In te stemmen met de beleidsnota Participatie in de gemeente Bergen 

door het: 
a. Blijven inzetten van participatievoorzieningen die gericht zijn op 

arbeidsinschakeling voor uitkeringsgerechtigden met 
groeipotentieel op de participatieladder totdat het plafond van 
participatiebudget is bereikt. 

b. Blijven inzetten van participatievoorzieningen gericht op 
aanpalende behoeften voor uitkeringsgerechtigden zonder 
groeipotentieel op de participatieladder. 

c. Uitwerken van een productenboek om de maatschappelijke 
zelfredzaamheid van uitkeringsgerechtigden zonder 
groeipotentieel op de participatieladder te vergroten. 

2. De Beleidsnota Participatie in de gemeente Bergen ter vaststelling 
voor te leggen aan de gemeenteraad. 

3. Akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijziging en deze ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
 


