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Vergadering van het college d.d. 20 september 2011
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 
 
1.  Opening   
     
2.  Besluitenlijst BenW van 

13 september 2011 
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 

20 september 2011 
 Vastgesteld.  

  Bespreekstukken   
3.1 110479 Onderwerp:  

Nieuwe beslissing op het bezwaar (na eerdere vernietiging door de 
rechtbank), gericht tegen de weigering vrijstelling en bouwvergunning te 
verlenen voor het gedeeltelijk veranderen van de woning Wagenmakersweg 
13 te Groet.  
Voorstel: 
Het college besluit:  

- Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 
- De weigering vrijstelling en bouwvergunning te verlenen met 

verbetering van de motivering (opnieuw) in stand te laten. 
Besluit: Conform vastgesteld.  

3.2 110483 Onderwerp:  
Ambtelijke reactie conceptrapport subsidiebeleid van de gemeente Bergen 
van 25 juli 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit kennis te nemen van de ambtelijke reactie op zowel het 
onderzoeksrapport evaluatie subsidiebeleid als wel de conclusie daarop 
gesteld door de Rekenkamercommissie Bergen middels bijgevoegde brief aan 
de Rekenkamercommissie. 
Besluit:  
Conform vastgesteld.  

3.3 110484 Onderwerp:  
Memo voortgang realisering Nieuw-Kranenberg - juni/ juli/ augustus 2011. 
Voorstel:  
Het college besluit de raad te informeren middels toezending van bijgevoegde 
voortgangsrapportage. 
Besluit:  
Conform vastgesteld. 

3.4 110486 Onderwerp: 
Aangaan van Raam- en Productovereenkomst Educatie 2011 en 
Productovereenkomst Vavo 2011-2012 met ROC Horizoncollege. 
Voorstel: 
Het college besluit met het ROC Horizon College de volgende 
overeenkomsten aan te gaan: 

- Raamovereenkomst Educatie Gemeente Bergen 2011; 
- Productovereenkomst Educatie Gemeente Bergen 2011; 
- Productovereenkomst VAVO Gemeente Bergen 2011-2012. 

Besluit:  
Conform vastgesteld. 



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 

 

3.5 110487 Onderwerp:  
Ter inzage legging Waterplan. 
Voorstel:  
Het college besluit: 

- kennis te nemen van het definitief concept Regionaal Waterplan 
Bergen, Castricum en Heiloo;  

- Het definitief concept Regionaal Waterplan Bergen, Castricum en 
Heiloo in de inspraak te brengen; 

- Middels bijgevoegd memo de raad hiervan op de hoogte te brengen. 
Besluit:  
Conform vastgesteld. 

3.6 110488 Onderwerp:  
Landschapsontwikkelingsplan Bergen. 
Voorstel:  
Het college besluit:  

- Kennis te nemen van de zienswijzen op het Landschaps-
ontwikkelingsplan; 

- De beantwoording in de Nota van zienswijzen Landschaps-
ontwikkelingsplan Bergen vast te stellen; 

- Het landschapsontwikkelingsplan Bergen vast te stellen; 
- De benodigde financiële middelen voor de uitvoering van dit plan van  

€ 100.000,-  (€ 40.000,- exploitatie en € 60.000,- investering) onder 
nieuw beleid in de begroting 2012 op te nemen; 

- De stukken ter behandeling aan te bieden aan de griffie ter vaststelling 
in de raadsvergadering van 10 november 2011. 

Besluit: 
Conform vastgesteld.  

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.7 110491 Onderwerp:  
Heffing leges Nederlandse identiteitskaart.  
Voorstel:  
Het college besluit kennis te nemen van de consequenties van het arrest van 
de Hoge Raad van 9 september 2011 dat het heffen van leges voor de 
aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart in strijd is met artikel 229 van 
de Gemeentewet.  
Besluit:  
Conform vastgesteld.  

3.8 
 

110492 Onderwerp:  
Najaarsnota 2011. 
Voorstel:  
Het college besluit:  

- Akkoord te gaan met de Najaarsnota 2011 (inclusief bijlagen) en deze 
ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad; 

- Akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijziging en deze ter 
besluitvorming voor te leggen aan de Raad.  

Besluit:  
Conform vastgesteld. 
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3.9 
 
 

110493 Onderwerp:  
Programmabegroting 2012-2015. 
Voorstel:  
Het college besluit:  

- Akkoord te gaan met het voorgestelde nieuw beleid (conform 
collegeprogramma) zoals opgenomen in bijgaande concept 
programmabegroting 2012-2015; 

- Akkoord te gaan met de autonome ontwikkelingen zoals opgenomen in 
bijgaande concept programmabegroting 2012-2015; 

- Akkoord te gaan met de voorgestelde (aanpassing van) investeringen 
zoals opgenomen in bijgaande concept programmabegroting 2012-
2015; 

- Akkoord te gaan met de teksten zoals opgenomen onder deel 2 
programma’s, deel 3 paragrafen en de bijlagen;  

- De concept programmabegroting 2012-2015 ter vaststelling aan de 
raad aan te bieden; 

- Akkoord te gaan met de bijgevoegde begrotingswijzigingen betreffende 
de meerjarenbegroting 2012-2015 en deze ter vaststelling aan de raad 
voor te leggen. 

Besluit:  
Conform vastgesteld, met verwerking van de besproken afspraken. 

   
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Besproken. 

     
5.  Nieuws uit het MT van 

12 september 2011 
 Besproken. 

     
6.  Nabespreken ARC van 

15 september 2011   
 Besproken. 

     
7.  Aangehouden 

stukkenlijst van  
13 september 2011 

 Geactualiseerd. 
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