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Vergadering van het college d.d. 18 januari 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp 
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
     
1. 0007 BEC Onderwerp: 

Vaststelling Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit de raad voor te stellen de 
Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2011 vast te stellen 
overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-raadsvoorstel en –raadsbesluit.  

2. 0009 BEC Onderwerp: 
Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college 
van 1 april 2010, verzonden 1 april 2010, waarbij de gevraagde 
persoonsgebonden ontheffing voor het permanent bewonen van een 
recreatiewoning op het adres Dorpsstraat 50 Z te Bergen is geweigerd. 
Voorstel: 
Het college besluit gezien het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
I Het bezwaarschrift  niet- ontvankelijk te verklaren; 
II het bestreden besluit te herroepen en de heer Goemans conform 

het advies van de commissie voor de bezwaarschriften  niet 
ontvankelijk in zijn aanvraag te verklaren. 

3. 0012 BEC Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar, gericht tegen de weigering ontheffing en 
bouwvergunning te verlenen voor het maken van een hekwerk/balustrade 
op de carport van het hotel aan de Breelaan 19 te Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

4. 0013 IDV Onderwerp: 
Lokale vastlegging van wijzigingen in de CAR/UWO ;LOGA: 
10/22:indexering BWW-uitkering hoofdstuk 10a CAR; 
LOGA 10/23: verhoging minimum vakantietoelage per 1 januari 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit vaststelling van: 
- LOGA; 14 december 2010; 10/23; verhoging minimum 

vakantietoelage per 1 januari 2011; 
- LOGA; 14 december 2010; 10/22; indexering BWW uitkering 

hoofdstuk 10a CAR. 



 

 
5. 0014 ONTW Onderwerp: 

Vervolg procedure ontwerp-structuurvisie Winkelkern Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met bijgevoegde Nota van Antwoord naar aanleiding 

van de discussie avonden; 
2. De notitie Stedenbouwkundige randvoorwaarden Winkelkern Bergen 

versie 15 juni 2010 en concept-structuurvisie Winkelkern Bergen 
versie 24 augustus 2010 voor plandeel Harmonielocatie in 
aangegeven zin aan te passen, waardoor er twee categorie 1-
woningen vervallen; 

3. De aangepaste notitie Stedenbouwkundige randvoorwaarden en 
ontwerp-structuurvisie Winkelkern Bergen in het kader van de 
Inspraakprocedure gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 

4. Van 28 januari tot en met 10 maart 2011 een tentoonstelling te 
organiseren in de Bibliotheek en een tweede nieuwsbrief te laten 
opstellen; 

5. De Bewonersvereniging Bergen Centrum en Fobes, ingevolge de 
Participatienota om advies te vragen; 

6. De gemeenteraad middels een memo te informeren.  
6. 0015 ONTW Onderwerp: 

Beleidsplan Burger AED. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de implementatie van het Beleidsplan Burger AED 

en daarmee voor het plaatsen van 25 AED’s en buitenkasten.  
2. Het verzorgen van opleidingen voor 250 vrijwilligers om de AED’s te 

bedienen.  
Het college besluit aan de raad voor te leggen: 
- De investering van € 40.000 voor de aanschaf van de AED’s en 

buitenkasten en het plaatsen ervan te dekken uit het budget voor 
Basisgezondheidszorg . 

- De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
- Om de investering van € 40.000 in afwijking van de nota activabeleid, 

in één keer ten laste van het begrotingssaldo te brengen.  
7. 0017 ONTW Onderwerp: 

Taakstelling huisvesting statushouders stand van zaken januari 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
1. Met het rapportageformat Realisatie taakstelling huisvesting 

verblijfsgerechtigden gemeenten tweede helft 2010 in te stemmen en 
het rapportageformat naar de provincie Noord-Holland en de Minister 
voor Immigratie en Asiel te versturen. 

2. De circulaire van het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en 
Integratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over de taakstelling huisvesting vergunninghouders 
voor het eerste halfjaar van 2011 voor kennisgeving aan te nemen. 

3. De rapportage Realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden 
gemeenten tweede helft 2010 en de circulaire voor het eerste halfjaar 
van 2011 voor kennisgeving aan de raad aan te bieden met 
bijgevoegde memo. 
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8. 0018 ONTW Onderwerp: 

Verantwoording besteding bestemmingsreserve Toerisme 
(Toerismefonds) tweede helft 2010. 
Voorstel: 
Het college besluit:  
1. Kennis te nemen van de verantwoording van de bestedingen gedaan 

in de tweede helft van 2010 uit de bestemmingsreserve Toerisme 
2010 (toerismefonds). 

2. Deze formeel goed te keuren. 
3. Een memo te sturen aan de raad ter kennisname. 

9. 0019 ONTW Onderwerp: 
Actualisatie Regionale Huisvestingsverordening. 
Voorstel: 
Het college besluit bijgevoegde brief van de voorzitter van het PORA-
Wonen met bijgevoegde memo ter kennisgeving aan de raad aan te 
bieden.  

10. 0020 ONTW Onderwerp: 
Jaarplan Opleiden Oefenen Rampenorganisatie 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit het jaarplan Opleiden Oefenen Rampenorganisatie 
2011 vast te stellen. 

 
 


	Afd.
	Onderwerp

