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Vergadering van het college d.d. 25 januari 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd.  
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
     
2. 0024 ONTW Onderwerp: 

Stand van Zaken Centrum Jeugd en Gezin. 
Voorstel: 
Het college besluit bijgevoegde memo aangaande de stand van zaken 
betreffende het Centrum Jeugd en Gezin ter kennisgeving aan de raad 
aan te bieden. 

3. 0025 
 

ONTW Onderwerp: 
Definitief vaststellen subsidie RVVV Hart van Noord-Holland 2009. 
Voorstel: 
Het college besluit 
- de subsidie voor RVVV Hart van Noord-Holland voor 2009 definitief 

vast te stellen op € 43.716 met verleende ontheffing op het indienen 
van de accountantsverklaring; 

- dat de jaarrekening van de RVVV Hart van Noord-Holland van 2010 
dient te zijn voorzien van een door de accountant opgestelde 
aanvullende verklaring, waaruit blijkt dat de door de gemeente 
Bergen verstrekte subsidie recht- en doelmatig is uitgegeven; 

- dat de jaarrekening van de RVVV Hart van Noord-Holland van 2011 
dient te zijn voorzien van een accountantsverklaring conform artikel 
15.3 van de Algemene subsidieverordening Bergen 2009. 

4. 0026 BPR Onderwerp: 
Overeenkomst overnamepunten afvalwater tussen de gemeente Bergen 
en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
Voorstel: 
Het college besluit de overeenkomst door de burgemeester te laten 
ondertekenen. 

5. 0027 B&B Onderwerp: 
Mantelzorgcompliment. 
Voorstel: 
Het college besluit tot het 4 maal per jaar publiceren van een artikel op de 
gemeentepagina waarin de mantelzorgers gewezen wordt op het bestaan 
van het mantelzorgcompliment. De raad wordt hierover via een memo 
geïnformeerd. 
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6. 0028 ONTW Onderwerp: 

‘Zonnestroom voor Scholen’.  
Voorstel: 
Het college besluit:  
- Maximaal € 73.000,- subsidie te verstrekken aan ‘Zonnestroom voor 

Scholen’ voor het plaatsen van zonnepanelen op schoolgebouwen in 
basis- en voortgezet onderwijs;  

- deze subsidie te financieren uit het budget van € 125.000,- 
‘Aanscherping klimaatbeleid’ voor 2011. 

7. 0029 BEC Onderwerp: 
Benoeming mevrouw C. Groenewegen als lid van de commissie voor 
bezwaarschriften kamer III (personele zaken). 
Voorstel: 
Het college besluit mevrouw C. Groenewegen te benoemen als lid van de 
commissie voor bezwaarschriften kamer III. 

8. 0030 BEC Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar, gericht tegen; 
1. de afwijzing handhavend op te treden tegen de bouw van een 

dakgoot en 
2. het verlenen van reguliere bouwvergunning voor voornoemde 

dakgoot aan de woning Breelaan 102 te Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
I Het bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing handhavend op te    
            treden ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
II de afwijzing in stand te laten met herstel van de motivering;  
III het bezwaarschrift gericht tegen de verleende bouwvergunning   
            niet-  ontvankelijk te verklaren; 
IV de verleende bouwvergunning in te trekken en de onderliggende   
            aanvraag alsnog buiten behandeling te laten, omdat het hier gaat  
            om een bouwvergunningvrije activiteit; 
V het verzoek om vergoeding van de gemaakte kosten in verband  
            met het aanwezig zijn bij de hoorzitting (i.v.m. de   
            bouwvergunning) toe te wijzen en te stellen op € 437,- (1 punt).   

9. 0031 ONTW Onderwerp: 
Memo van college aan raad inzake beantwoording vragen commissie 
Bestemmingsplannen over ontwerp bestemmingsplan Dokter van 
Peltlaan 5. 
Voorstel: 
Het college besluit het memo met de beantwoording van vragen van de 
commissie Bestemmingsplannen over ontwerp bestemmingsplan Dokter 
van Peltlaan 5 vast te stellen en aan de commissie Bestemmingsplannen 
te verzenden. 

10. 0034 ONTW Onderwerp: 
Aangepaste Werkbegroting 2011 WNK bedrijven. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
•  in te stemmen met de aangepaste werkbegroting 2011 WNK 

bedrijven. 
• In te stemmen met voortzetting van de gemeentelijke bijdrage ter 

vaststelling aan de raad voor te leggen. 
• De aangepaste werkbegroting 2011 WNK bedrijven ter vaststelling 
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aan de raad voor te leggen. 
 
 


	Afd.

