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Aanwezig: 
C. Roem loco-burgemeester   
A. Hietbrink wethouder 
Mw. J. Luttik-Swart wethouder 
W. Bierman secretaris 
Mw. T. Engelsbel directiesecretaris 
 
 
Afwezig: 
Mw. drs. H. Hafkamp burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 31 mei 2011 
de secretaris, de burgemeester, 
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Vergadering van het college d.d.24 mei 2011  
 
Nr. Reg.nr

. 
Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening   
     
2.  Besluitenlijst BenW   Vastgesteld. 
     
3.  Conform lijst van 

24 mei 2011 
 Vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1. 110262 Onderwerp:  

Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van het college van 
20 januari 2011, waarbij is besloten om omgevingsvergunning te verlenen voor 
het vergroten van een woonhuis op het perceel Zuidlaan 18a te Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften:  

- Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de commissie voor 
de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Het bestreden besluit in tegenstelling tot het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften niet te herroepen maar in stand te laten met toepassing van 
artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2 Wabo juncto artikel 2.7 Bor in samenhang 
met artikel 4 van bijlage II bij het Bor. 
Besluit: Conform vastgesteld. 

3.2. 110265 Onderwerp:  
Bergen Millennium Gemeente Communicatieplan 2011.  
Voorstel: 
Het college besluit:  
- in te stemmen met het communicatieplan 2011 Bergen Millennium 

Gemeente; 
- kennis te nemen van de activiteitenkalender 2011 en de bijbehorende 

begroting;  
- kennis te nemen van het lespakket over Fairtrade aan alle basisscholen;  
- de raad door middel van bijgevoegde memo te informeren.  
Besluit: Conform vastgesteld, m.d.v. dat per activiteit de mogelijkheid van een 
bijdrage vanuit het bedrijfsleven wordt onderzocht.  

3.4. 110271 Onderwerp:  
Terinzage legging ontwerp-bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum en 
Boulevard. 
Voorstel: 

- In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Egmond aan Zee 
centrum en Boulevard’ en met de beantwoording van de inspraak- en 
overlegreacties, zoals in de Nota inspraak en overleg is opgenomen; 

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Egmond aan Zee Centrum en Boulevard’ en 
bijbehorende documenten conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening jo 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken ter inzage te 
leggen en de aankondiging publiceren in de Staatscourant, Bergens 
Nieuwsblad en via elektronische weg. 
Besluit: Conform vastgesteld. 
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3.5. 110272 Onderwerp:  
Memo voortgang realisering Nieuw-Kranenburg – april 2011.  
Voorstel: 
Het college besluit de raad te informeren middels toezending van bijgevoegde 
voortgangsrapportage. 
Besluit:Conform vastgesteld. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.6. 
 
 

110273 
 

Onderwerp:  
Bestuursakkoord 2011-2015 Rijk – IPO – UvW – VNG. 
Voorstel:  
Het college besluit in te stemmen met de notitie waarin het bestuursakkoord 
wordt beoordeeld en het voorstel over het bestuursakkoord in consulterende zin 
voor te leggen aan de Algemene raadscommissie van 26 mei 2011 en voor 
besluitvorming aan de Raad van 16 juni 2011.  
Besluit: College besluit de ARC voor te stellen niet in te stemmen met het VNG 
bestuursakkoord 2011-2015 tenzij er extra aanvullende financiële maatregelen 
komen.  

3.7. 
 
 
 
 

110274 Onderwerp: Beantwoording openstaande vragen jaarrekening 2010.  
Voorstel: Het college besluit aan de griffie te verzoeken de memo met de 
beantwoording van openstaande vragen na behandeling van de jaarrekening 
tijdens de vragensessie van 19 mei 2011 op het RIS te plaatsen en uit te delen 
tijdens de algemene raadscommissie van 26 mei 2011.  
Besluit: Met enige tekstuele aanpassingen, conform vastgesteld.   

     
4.  Agenda 

raadscommissies 
 Besproken.  

     
5.  Nieuws uit het MT van 

16 mei 2011 
 Bladzijde 1, gesproken 

over onderwerp 
jaarrekening begroting 
regionaal archief. 
Overigens voor 
kennisgeving aangenomen. 

     
6.  Aangehouden 

stukkenlijst 
 Geactualiseerd.  

     
7.  Besluitenlijst Presidium 

van 10 mei 2011  
 
 

Voor kennisgeving 
aangenomen.  
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