
 

 
 
 
 
 
 
 

BESLUITENLIJST B. EN W. 
 
 
 
 
Vergadering van het college d.d. 19 april 2011 
 
 
 
 
 
Aanwezig: 
Mw. drs. H. Hafkamp burgemeester 
C. Roem wethouder 
A. Hietbrink wethouder 
Mw. J. Luttik wethouder 
W. Bierman secretaris 
J. de Boer adviseur bestuur en management 
 
Afwezig: 
Mw. E. Trap wethouder 
Mw. T. Engelsbel directiesecretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 26 april 2011 
de secretaris, de burgemeester, 
 



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 

 

 
Vergadering van het college d.d.19 april 2011  
 
Nr. Reg.nr

. 
Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Agenda reguliere 

persbijeenkomst. 
 Doorgenomen 

     
2.  Besluitenlijst BenW  

12 april 2011. 
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 

19 april 2011. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.3 0193 Onderwerp: 

Inrichtingsplan Over ’t Hek.  
Voorstel:  
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het inrichtingsplan Over ’t Hek. 
2. De bouwontwikkelingen aan het Grote Heklaantje mee te nemen in de 

bestemmingsplanprocedure Landelijk Gebied Noord d.m.v. het wijzigen 
van de agrarische bestemming in een maatschappelijke bestemming 
met de nadere aanduiding zorgboerderij, waarbij de oppervlakte van het 
bouwblok niet wijzigt. 

3. € 22.500,- beschikbaar te stellen voor aanleg van recreatieve en 
educatieve voorzieningen in het plangebied. 

Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.4 0194 Onderwerp: 
Loon en prijsindexatie 2012 gemeenschappelijke regelingen en 
bezuinigingstaakstelling vanaf 2012. 
Voorstel:  
Akkoord te gaan met het voorstel voor  hanteren van de nullijn voor de loon- en 
prijsindexatie voor 2012 betreffende de gemeenschappelijke regelingen 
exclusief de WNK uit te gaan van concrete bezuinigingstaakstelling van 5%, 
7,5% en 10% voor de jaren 2012, 2013 en 2014 ten opzichte van het 
begrotingsjaar 2010 voor de gemeenschappelijke regelingen exclusief de WNK. 
Door middel van bijgaande brieven de desbetreffende gemeenschappelijke 
regelingen te informeren akkoord te gaan met bijgaand memo en deze ter 
informatie aan de raad te sturen.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 

 

3.5 0197 Onderwerp: 
Voortgang motie ‘voorziening Wmo’.  
Voorstel:  
I          In te stemmen met de volgende stap in de uitwerking van de motie  
           ‘voorziening Wmo’ (1 juli 2010). Deze stap betreft de selectie van  
           een aantal beheermaatregelen die in aanmerking komen om  
           verder uit te werken. De selectie is gemaakt uit een overzicht van  
           mogelijke maatregelen, dat besproken is in de algemene  
           raadscommissie van 6 januari 2011. De geselecteerde    
           beheermaatregelen zijn:  

- uitbreiding algemeen gebruikelijke voorzieningen    
  woonaanpassingen;  
- het instellen van een inkomenstoets per aanvraag voor alle  
  voorzieningen; 
- het jaarlijks herindiceren van scootmobiels;  
- het aankopen van (een deel van) rolstoelen in plaats van huren  
  of leasen.  

II        Memo te verzenden aan de gemeenteraad.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.6 0198 Onderwerp: 
Actualisatie Huisvestingsverordening Bergen 2007.  
Voorstel:  
I          In te stemmen met de concept-Huisvestingsverordening Bergen en 
           de voorstellen voor de actualisatie en de concept- 
           Huisvestingsverordening Bergen conform de Inspraakverordening  
           vrij te geven voor inspraak; 
II         De voorstellen voor de actualisatie en de concept-   
           Huisvestingsverordening ter kennisgeving aan de algemene  
           raadscommissie aan te bieden. 
Besluit: 
Conform vastgesteld. 



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 

 

 
  Nagekomen bespreekstukken 
3.7 0195 Onderwerp: 

Beantwoording schriftelijke vragen van 17 maart 2011 over nieuwe locatie 
volkstuinvereniging “De Oosthoek” uit Schoorl.  
Voorstel:  
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de vragen volgens 
de brief aan de vragensteller, dhr. K. van Leijen, vice voorzitter 
Gemeentebelangen.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.8 0196 Onderwerp: 
Volmacht tot vertegenwoordiging in de algemene vergadering van 
aandeelhouders van de BNG.  
Voorstel:  
Het college besluit volmacht te verlenen aan raadslid J.J.A.S. Houtenbos om de 
gemeente Bergen te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van 
aandeelhouders van de Bank Nederlandse Gemeenten op 26 april 2011.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

 4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen 

 Doorgenomen 

     
5.  Nieuws uit het MT van  

11 april 2011. 
 Besproken 

     
6.  Aangehouden 

stukkenlijst. 
 Geactualiseerd 

     
7.  Concept Besluitenlijst 

Presidium. 
 Doorgenomen 

     
8.  Portefeuilleverdeling  Met ingang van 19-04-2011 

de portefeuilles Sociale 
zaken en Nieuw 
Kranenburg naar 
wethouder Janina Luttik-
Swart. 

     
9.  Heidag college.  Doen. Secretaris komt met 

voorstel. 
     
10.  Loco-

burgemeesterschap 
 Blijft zoals het is. 

     
11.  Nabespreken 

informatieavond 12 april 
en raadsvergadering 14 
april 2011. 

 Besproken 
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