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Aanwezig: 
Mw. drs. H. Hafkamp burgemeester 
C. Roem wethouder 
A. Hietbrink wethouder 
Mw. J. Luttik-Swart wethouder 
W. Bierman secretaris 
Mw. T. Engelsbel directiesecretaris 
 
Afwezig: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 24 mei 2011 
de secretaris, de burgemeester, 
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Vergadering van het college d.d.17 mei 2011  
 
Nr. Reg.nr

. 
Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening/agenda 

reguliere 
persbijeenkomst. 

 Doorgenomen. 

     
2.  Besluitenlijst BenW   Conform vastgesteld. 
     
3.  Conform lijst van 

17 mei 2011 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1. 110245 Onderwerp: 

Perspectiefnota 2012. 
Voorstel: 
Het college besluit:  

- akkoord te gaan met de Perspectiefnota 2012 (inclusief bijlagen); 
- akkoord te gaan met de begrotingswijzigingen Autonome 

ontwikkelingen, Investeringen en Ombuigingen en deze ter 
besluitvorming aan te beiden aan de Raad; 

de Perspectiefnota 2012 (inclusief bijlagen) ter besluitvorming aan te bieden 
aan de Raad. 
Besluit: Conform vastgesteld. 

3.2. 110246 Onderwerp: 
Voorjaarsnota 2011.  
Voorstel: 
Het college besluit:  

- akkoord te gaan met de Voorjaarsnota 2011 (inclusief bijlagen); 
- akkoord te gaan met de Voorjaarsnota 2011 mutaties 

collegebevoegdheid;  
- de begrotingswijziging met mutaties collegebevoegdheid vast te stellen; 
- akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2 (alle mutaties groter dan 

€ 25.000) en deze ter besluitvorming aan te beiden aan de Raad; 
- de Voorjaarsnota 2011 (inclusief bijlagen) ter besluitvorming aan te 

bieden aan de Raad. 
Besluit: Conform vastgesteld. 

3.3. 110247 Onderwerp: 
Wijkovereenkomst en bijlage intenties gemeente met Bergen Centrum. 
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met de wijkovereenkomst en de bijlage met 
intenties tussen de gemeente en bewonersvereniging Bergen Centrum. 
Besluit: Conform vastgesteld. 
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3.4. 110248 Onderwerp: 
Bestuursakkoord 2011-2015 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, 
Unie van Waterschappen en Rijk. 
Voorstel: 
Het college besluit kennis te nemen van bijgaand(e): 
- memo over het bestuursakkoord Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen 
en het Rijk; 

- de Factsheets van de VNG over de te decentraliseren taken; 
-  informatie van de financiële gevolgen. 
Besluit: Conform vastgesteld. 

3.5. 110255 Onderwerp:  
Preadvies over brief aan Gedeputeerde Staten over de WRA. 
Voorstel:  
Het college besluit:  

- In te stemmen met het preadvies n.a.v. het advies van 28 februari 2011 
met als onderwerp: “Brief aan Gedeputeerde Staten over de Westelijke 
Randweg Alkmaar”;  

Er mee in te stemmen dat de brief namens regio Alkmaar wordt ondertekend 
door de voorzitter van het PORA Verkeer en Vervoer. 
Besluit: Conform vastgesteld, m.d.v. dat college niet akkoord gaat met noemen 
van een percentage. 

3.6. 110256 Onderwerp:  
Locatie jongeren Egmond aan den Hoef. 
Voorstel: 
Het college besluit:  

- De bunker na ontvangst van de sloopvergunning te sluiten; 
- Het verzoek voor een portocabin verder te onderzoeken op financiële en 

ruimtelijke haalbaarheid;  
- Het traject tot het komen van een trapveld nabij De Weidjes opstarten; 
- Het onderzoek naar de mogelijkheid voor een structurele 

jeugdvoorziening in Egmond aan den Hoef te koppelen aan 
structuurvisie Egmond aan den Hoef, project Lamoraal;  

- De raad in een separate memo te informeren en op een later moment 
een raadsvoorstel voor te leggen;  

- De jongeren op de hoogte stellen van het collegebesluit.  
Besluit: Aanhouden. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.7. 
 
 
 
 

110257 Onderwerp:  
Reactie op concept Reglement van orde voor de Commissie van Onderzoek.  
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met het concept Reglement van orde voor de 
Commissie van Onderzoek.  
Besluit: Conform vastgesteld. 
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3.8. 
 
 
 

110258 Onderwerp: 
Memo nav vragen Commissie van Onderzoek en rapport van bevindingen van 
de accountant bij de Jaarrekening 2010.  
Voorstel:  
Het college besluit in te stemmen met bijgaande memo met de beantwoording 
van de vragen gesteld door de Commissie van Onderzoek en een reactie op 
het verslag van bevinden van de accountant over de jaarrekening 2010.  
Besluit: Conform vastgesteld. 

3.9. 
 
 
 

110259 Onderwerp:  
Vaststelling toezichts- en handhavingregiem horeca-inrichtingen en inhuur 
externe capaciteit.  
Voorstel: 
Het college besluit  

1. Vanaf mei tot en met half september 2011 toezicht te houden op de 
sluitingstijden van de inrichtingen en terrassen gelegen in de 
uitgaansgebieden (Bergen centrum en Egmond aan Zee) en het 
‘eenrichtingsverkeer’ overeenkomstig de APV; 

2. In 2011 uitsluitend binnen de uitgaansgebieden actief toezicht te houden 
op de verleende exploitatie- en terrasvergunningen; 

3. Bij overtredingen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk op te treden 
overeenkomstig de horecanota; 

4. De noodzakelijke capaciteit voor het toezicht en de handhaving, 
respectievelijk 320 en 184 uur, in te huren; 

5. De kosten voor inhuur groot ca. € 32.080,- te bekostigen uit het budget 
Openbare Orde en Veiligheid. 

Besluit: Conform vastgesteld, m.d.v. dat horecaondernemers per brief worden 
geïnformeerd.  

3.10. 
 
 
 
 
 

110260 Onderwerp:  
Brief naar Tweede Kamercommissie inzake procedure besluitvorming door 
ministerie project Bergermeer Gasopslag.  
Voorstel:  
Het college besluit in te stemmen met bijgaande brief met bijlage naar de 
Tweede Kamercommissie EL&I inzake de besluitvorming door de ministers van 
EL&I en IM over project Bergermeer Gasopslag op 29 april 2011, terwijl door 
minister is toegezegd nader onderzoek op 3 mei 2011 is afgerond. 
Besluit: Conform vastgesteld. 

3.11. 
 
 
 
 

110261 Onderwerp:  
Informatie aan de raad met betrekking tot het project Gasopslag Bergermeer.  
Voorstel:  
Het college besluit in te stemmen met bijgaande concept memo inzake 
ontwikkelingen in het project gasopslag Bergermeer en deze ter informatie te 
sturen aan de raad.  
Besluit: Conform vastgesteld.  

4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen 

 Doorgenomen. 

     
5.  Nieuws uit het MT van 9 

mei 2011  
 Ter kennisname 

aangenomen. 
     
6.  Aangehouden 

stukkenlijst. 
 Geactualiseerd. 
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7.  Terugblik raad 12-5-
2011 

 Besproken. 
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