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Vergadering van het college d.d. 20 september 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
     
1. 110478 BOR Onderwerp:  

Speelvoorziening in plan Mosselaan in Egmond aan den Hoef.  
Besluit:  
Bijgaand memo over speelvoorzieningen aan de Mosselaan in Egmond 
aan den Hoef te zenden aan de raad.   

2. 110480 BOR Onderwerp:  
Overeenkomst met Stichting Eckmunde voor het aanbrengen, houden en 
hebben van de waterberging in de tuin van de locatie Pr. Hendrik.  
Besluit: 
De overeenkomst tot vestiging van een zelfstandig opstalrecht met de 
Stichting Eckmunde door de burgemeester te laten ondertekenen. 

3. 110481 ONTW Onderwerp:  
Besluit hangende bezwaar SAKS-SKB OHP 2011 inzake zinken 
bakgoot.  
Besluit: 
Het college besluit: 

- Het besluit in te trekken van 15 februari 2011 inzake OHP 2011 
om de aanvraag van SAKS-SKB tot volledige vervanging van de 
zinken bakgoot bij de Sint Adelbertusschool voor een bedrag van 
€ 18.000,- af te wijzen; 

- SAKS-SKB een bedrag van € 5.000,- toe te kennen voor het 
vervangen van de voorzijde van de zinken bakgoot bij de Sint 
Adelbertusschool. 

4. 110482 ONTW Onderwerp:  
Postzegelbestemmingsplan Herenweg 43 in Bergen.  
Besluit:  
Het college besluit: 

- In te stemmen met de nota van beantwoording inspraak en 
vooroverleg; 

- De procedure van het bestemmingsplan te vervolgen hetgeen 
betekent; 

• De nota toe te sturen aan de indiener van de inspraakreactie; 
• Het voorontwerp uit te laten werken tot ontwerpbestemmingsplan 

en vervolgens in het kader van 3.8 Wro 6 weken ter inzage te 
leggen en tevens het plan toe te sturen aan de betreffende 
instanties (e.e.a. conform de wettelijke eisen); 

• De procedure hogere grenswaarde op te starten. 
5. 110485 ONTW Onderwerp:  

Volleybalinstallatie. 
Besluit:  
Het college besluit in te stemmen met het aanbrengen van een 
volleybalinstallatie in de tennishal van De Beeck ten behoeve van het 
gymnastiekonderwijs van de ARH-school v.o. voor een bedrag van € 
3.527,28. 
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6.  110489 BOR Onderwerp: 
Aankoop perceeltje grond van Stichting Benedictus. 
Besluit:  
Het college besluit tot de aankoop van een perceel grond van Stichting 
Benedictus, gelegen aan de voorzijde van de Loudelsweg, kadastraal 
bekend gemeente Bergen, sectie A nummer 5648, ter grootte van ca. 10 
m², a € 1.500,- in verband met de reconstructie van de Loudelsweg. 

7. 
 
 

110490 ONTW Onderwerp:  
Opschoning van gemeentelijke kunst collectie en collectie Sterkenhuis 
tot het ontstaan van  twee kerncollecties. 
De afstoting van werken niet meer behorend bij de kerncollecties. 
Besluit:  
Het college besluit  om de raad het volgende ter besluitvorming voor te 
leggen: 

1. Nieuw Kranenburg de opdracht te geven om ten aanzien van de 
gemeentelijke kunstcollectie en de collectie Sterkenhuis; 

2. De inventarisatie van beide collecties sluitend te maken door 
nadien plaatsgevonden wijzigingen op te nemen; 

3. een collectieplan op te stellen; 
4. beide collecties op te schonen volgens de in het collectieplan 

aangegeven criteria;  
5. Instituut Collectie Nederland de opdracht te geven om de werken 

die door Nieuw Kranenburg als af te stoten zijn bestempeld aan 
een kunst- en cultuurhistorische toets te onderwerpen om de 
juistheid van de selectie onafhankelijk vast te stellen; 

6. Nieuw Kranenburg vervolgens de opdracht te geven de afstoting 
van de werken te organiseren en uit te voeren; 

7. Eventuele opbrengsten van de afgestoten werken ten goede te 
laten komen aan de collectiestichting Nieuw Kranenburg ter 
verbetering van de kwaliteit van de hierin ondergebrachte 
gemeentelijke collecties; 

8. Het voor 2011 beschikbare budget van € 25.000,- via een storting 
en uitname van de algemene reserve saldoneutraal door te 
schuiven naar 2012; 

9. Voor 2013 eenmalig een bedrag van € 25.000 ten laste van de 
algemene reserve te brengen; 

10. Het vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging.  
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