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Aanwezig: 
Mw. drs. H. Hafkamp burgemeester 
C. Roem wethouder 
A. Hietbrink wethouder 
Mw. J. Luttik-Swart wethouder 
W. Bierman secretaris 
Mw. T. Engelsbel directiesecretaris 
 
 
Afwezig: 
Mw. E. Trap wethouder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 29 maart 2011 
de secretaris, de burgemeester, 
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Vergadering van het college d.d.22 maart 2011  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 
 
1.  Agenda reguliere 

persbijeenkomst. 
 Besproken. 

     
2.  Besluitenlijst BenW  

15 maart 2011. 
 Vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 

22 maart 2011. 
 Vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 0126 Onderwerp: 

Locatie Brandweer kazerne Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de “rapportage II, haalbaarheidsonderzoek 

Brandweerkazerne 2010-2011”. 
2. Aan de raad voor te stellen Elkshove aan te wijzen als meest geschikte 

locatie voor de nieuwe brandweerkazerne. 
Besluit: 
Aangehouden. 

3.2 0135 Onderwerp: 
1) Beslissing op bezwaar, gericht tegen de verleende vrijstelling ex artikel 19, 
tweede lid WRO en bouwvergunning 1ste fase voor de bouw van een woning 
met bijgebouw op het perceel Hollanderweg 1 te Egmond-Binnen en  
2) de uitspraak van de rechtbank met betrekking tot het niet tijdig nemen van 
voornoemde beslissing op bezwaar. 
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften en (daarmee) gehoor gevend aan de uitspraak van de 
rechtbank: 
I de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
II het bestreden besluit met aanvulling van de motivering en      
           aanvulling van de voorwaarden behorende bij de vrijstelling, in    
           stand te laten; 
III het verzoek om vergoeding van de kosten ex artikel 7.15 Awb af te   
            wijzen; 
IV dit besluit voor 26 maart 2011 aan bezwaarden bekend te maken.  
Besluit: 
Conform advies. 
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3.3 0141 Onderwerp: 
Subsidie 2011 bibliotheek en toekomst van de bibliotheek. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
1. de St. Openbare Bibliotheek Bergen een subsidie te verlenen voor 2011 

van € 790.964,24 en het meer gevraagde af te wijzen; 
2. in te stemmen met de benodigde begrotingswijziging in verband met de 

indexering van de subsidie; 
3. de reguliere subsidie 2009 van de St. Openbare Bibliotheek vast te 

stellen op € 758.634,18; 
4. de notitie Ontwikkelingen Openbare Bibliotheek Bergen met de daarin 

opgenomen vervolgstappen vast te stellen en deze notitie ter 
kennisname toe te sturen aan de raad; 

5. kennis te nemen van de intentie van het bestuur van St. Openbare 
Bibliotheek Bergen om te onderzoeken of met St. Bibliotheek 
Kennemerwaard kan worden gefuseerd. Zo’n fusie impliceert de afbouw 
van de bestaande samenwerking met de bibliotheken van Heiloo en 
Langedijk; 

6. een besluit over het al dan niet aanvullen van de financiële tekorten uit 
2009 en 2010 uit te stellen tot de jaarcijfers 2010 beschikbaar zijn en er 
meer duidelijkheid is over de financiële consequenties van een fusie met 
Kennemerwaard. 

Besluit: 
Conform advies. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

 Geen. 

4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen 

 Doorgenomen. 

     
5.  Nieuws uit het MT van  

14 maart 2011. 
 Ter kennisname 

aangenomen. 
     
6.  Aangehouden 

stukkenlijst. 
 Doorgenomen. 

     
7.  Toezeggingen college 

en meer uit de 
raadsvergadering van 
10 maart 2011. 

 Besproken. 

     
8.  Aanvullende 

raadsagenda van 
22 maart 2011. 

 Besproken. 
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