Conformlijst

Vergadering van het college d.d. 26 april 2011
Nr. Reg.nr. Afd.
Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten.
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Onderwerp:
onderzoek naar verstedelijkingsmogelijkheden Westdorp door
BugelHajema
Voorstel:
Het college besluit de presentatie met het advies over het onderzoek naar
verstedelijkingsmogelijkheden Westdorp aan de gemeenteraad aan te
bieden voor besluitvorming.
Onderwerp:
Activiteitenplan 2011 Kennemer Wonen
Voorstel:
Het college besluit:
- Het activiteitenplan 2011 van Kennemer Wonen voor
kennisgeving aan te nemen.
- Het activiteitenplan 2011 van Kennemer Wonen voor
kennisgeving aan de raadscommissie aan te bieden.
Onderwerp:
Principebereidheid aanvraag dierenbescherming ten behoeve van niwu
te realiseren dierenasiel.
Voorstel:
Het college besluit
- Akkoord te gaan met de principebereidheid ten behoeve van het
principeverzoek ingediend door de dierenbescherming
betreffende perceel Kanaaldijk 79 Bergen.
- Akkoord te gaan met een regionale samenwerking met de
gemeenten Alkmaar, Castricum en Heerhugowaard.
Onderwerp:
Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Schulpweg 18
Voorstel:
Het college besluit:
- De raad voor te stellen het bestemmingsplan Nieuwe Schulpweg
18, d.d. januari 2011, (Bijlage I) op basis van artikel 3.8, lid 1, sub
e van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) vast te stellen;
- Na vaststelling door de raad het vaststellingsbesluit en de daarbij
behorende stukken te publiceren en te verzenden op basis van
hetgeen benoemd in artikel 3.8, lid 3 Wro.
Onderwerp:
Bergermeer gasopslag convenanten: brief aan TAQA
Voorstel:
Het college besluit:
- Akkoord te gaan met de concept brief inzake de convenanten
gasopslag Bergermeer.
- Een kopie van deze brief ter informatie te sturen aan de colleges
van de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Schermer, aan de minister

van Economische Zaken en Innovatie en aan de Tweede Kamer.
Onze raad middels de concept memo te informeren over het
uitsturen van de concept brief.
Onderwerp:
Subsidie GGD Hollands Noorden 2011 inzake Opvoedspreekuur.
Voorstel:
Het college besluit:
- Aan de GGD Hollands Noorden voor 2011 een subsidie toe te
kennen van € 53.530,20 voor het houden van het
Opvoedspreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin van de
gemeente Bergen.
- In afwachting van de beleidsontwikkelingen op het gebied van de
Jeugd (gezondheids)zorg (ontwikkeling CJG, impulsproject en
maatwerkaanbod) de subsidiegrondslag voor 2012 opnieuw te
bezien.
- De subsidie 2009 op grond van hoofdstuk 4 van de voormalige
subsidieverordening definitief vast te stellen op € 52.060,00.
Onderwerp:
Bekrachtiging addenda huurovereenkomsten Europahal en locaties
Stichting Kinderopvang De Egmonden
Voorstel:
Het college besluit:
Het addendum te bekrachtigen tussen de gemeente Bergen en
Europhal beheerder R. Bruins.
Het addendum te bekrachtigen tussen de gemeente Bergen en
Stichting Kinderopvang De Egmonden.
Onderwerp:
Bulkadvies subsidies dorpshuizen 2011.
Voorstel:
Het college besluit:
- Dorpshuis Hanswijk een subsidie voor 2011 te verlenen van €
70.000,- op grond van artikel 29 lid 4 van de Algemene
subsidieverordening Bergen 2009, waarbij de eigen
vermogenstoets vanwege bijzonder geval niet wordt toegepast;
de subsidie 2009 vast te stellen op €97.754,06 en € 117,89 na te
betalen.
- Dorpscentrum Schoorl (De Blinkerd) een subsidie voor 2011 te
verlenen van € 67.000,- inclusief de subsidie van € 7.225,- voor
de gemeentelijke lening op grond van artikel 29 lid 4 van de
Algemene subsidieverordening Bergen 2009, waarbij de eigen
vermogenstoets vanwege bijzonder geval niet wordt toegepast;
de subsidie 2009 vast te stellen op € 57.438,92 en € 128,38 na te
betalen.
- Stichting Ontmoetingscentrum TenO (TenO) een subsidie voor
2011 te verlenen van € 54.570,67; voor de accountantsverklaring
een beroep te doen op artikel 9.1, lid 6 van de Algemene
subsidieverordening 2009, waarbij het college de
subsidieaanvrager ontheft van het overhandigen van bepaalde
stukken; de subsidie 2009 vast te stellen op € 52.462,28 en €
397,65 na te betalen.
- Dorpshuis de Schulp een subsidie voor 2011 te verlenen van €
67.850,- waarvan € 66.139,73 structureel en € 1.710,27
incidenteel als waarderingsbijdragen; de subsidie 2009 vast te
stellen op € 58.706,25 en € 70,12 na te betalen.
- Een incidentele subsidie te verlenen € 1.330,- voor de
-
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inloopmiddag in dorpshuis De Schulp aan de heer E.
- Bijgevoegde begrotingswijziging goed te keuren.
Onderwerp:
Vaststelling subsidie 2009 en toekenning subsidie 2011 stichting De
Wering.
Voorstel:
Het college besluit:
- Aan stichting De Wering voor 2011 een voorlopige subsidie toe
kennen van € 243.849,- gebaseerd op de toekenning op de
toekenning 2010.
- De subsidie 2009 voor stichting de Wering, op grond van
hoofdstuk 4 van de voormalige subsidieverordening, definitief
vast te stellen op € 235.939,- en de voorzieningen en reserves
zoals opgenomen in de jaarrekening 2009 (voorzien van
verklaring accountant) goed te keuren.
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