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Vergadering van het college d.d. 22 februari 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd.  
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
     
1. 0070 BEC Onderwerp: 

Bezwaarschrift RTV80 tegen besluit van 4 mei 2010 inzake subsidiebeschikking 
voor het jaar 2010 en 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie van advies voor 
de bezwaarschriften van 9 november 2010: 
1. het bezwaar van RTV80 tegen het besluit van 4 mei 2010 ontvankelijk     
      en gegrond te verklaren; 
2. het besluit van 4 mei 2010 te herroepen;  
3. aan RTV80 - naast het reeds toegekende subsidiebedrag van € 8.063,00 - op 

grond van het bepaalde in artikel 2.170a Mediawet 2008 ter bekostiging van 
deze lokale omroep een voorlopig gemaximeerde bijdrage over 2010 toe te 
kennen ten bedrage van € 19.791,20 en voor 2011 een voorlopig bedrag toe te 
kennen van € 19.943,44. 

4. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.  
2. 0073 BB Onderwerp: 

Nieuwe vervoerder leerlingenvervoer. 
Voorstel: 
Het college besluit de raad middels een memo te informeren inzake de 
overname van Connexxion van het leerlingenvervoer. 

3. 0074 BOR Onderwerp: 
Aangaan van drie nieuwe huurovereenkomsten tussen de gemeente Bergen en de 
commerciële huurders van de Brede Bergense School, te weten: ‘De Wielewaal’, 
‘De Duinclub’ en ‘Olke Bolke’. 
Voorstel: 
Het college besluit drie huurovereenkomsten aan te gaan, inzake de ruimten in de 
Bergense Brede School aan het Zakedijkje 38, tussen de gemeente Bergen en de 
huidige gebruikers c.q. huurders, te weten: 1. Kinderdagverblijf De Wielewaal, 2. 
BSO De Duinclub (beiden formeel vallend onder Stichting Forte), alsmede 3. 
Olke Bolke Kinderdagverblijf B.V. 

4. 0075 ONTW Onderwerp: 
Brief ter reactie op de brief van de heer J. U. dd 4 januari. 
Voorstel: 
Het college besluit om middels de hierbij in concept bijgevoegde brief te 
reageren op de inhoud van de brief van de heer J. U. dd 4 januari 2011. 
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5. 0076 BB Onderwerp: 

Subsidies 2011: Sportraad en Sportservice Noord-Holland en beschermende 
maatregelen. 
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met: 
1. Toekennen van een subsidie van € 1.250,00 voor de Sportraad BES voor 

2011. 
2. Toekennen van een subsidie van € 4.910,00 voor Sportservice Noord-

Holland voor 2011. 
3. Sportservice Noord-Holland op grond van artikel 29 lid 4 van de Algemene 

subsidieverordening ontheffing van de inzet van eigen middelen te verlenen 
4. Toekennen van de subsidies 2011 en vaststellen van de subsidie 2009 die 

vallen onder de beschermende maatregelen zoals opgenomen in de bijlagen. 
6. 0077 DIR Onderwerp: 

Deelname SVAG. 
Voorstel: 
Niet deelnemen (geen toegevoegde waarde ten opzicht VNG. 
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