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Aanwezig: 
C. Roem loco burgemeester 
A. Hietbrink wethouder 
Mw. J. Luttik-Swart wethouder 
W. Bierman secretaris 
Mw. T. Engelsbel assistent secretaris 
 
Afwezig:  
Mw. drs. H. Hafkamp burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 4 oktober 2011 
de secretaris, de burgemeester, 
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Vergadering van het college d.d. 27 september 2011
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 
 
1.  Opening/agenda 

reguliere 
persbijeenkomst 

 Doorgenomen. 

     
2.  Besluitenlijst BenW 

van 20 september 
2011 

 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 

27 september 2011 
 Vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 
 

110415 Onderwerp:  
Buurtbemiddeling.  
Voorstel: 

 

Het college besluit: 
1. De jaarrapportage Buurtbemiddeling voor kennisgeving aan te nemen; 
2. Vast te stellen dat het project de vooraf vastgestelde resultaten heeft 

behaald;  
3. Het project Buurtbemiddeling aan te merken als structureel beleid van 

onze gemeente en dit opnemen in de begroting; 
4. Het project Buurtbemiddeling te financieren door uit de stelpost Wmo-

stimuleringsfonds (€ 75.000,00) structureel € 22.000,00 beschikbaar te 
stellen voor de uitvoering van het project Buurtbemiddeling; 

5. Met ingang van 2012 de financiering van het project Buurtbemiddeling 
(€ 22.000,00) structureel op te nemen in de exploitatiebegroting onder 
programma 1. Burgers en Bestuur, onderdeel Wijkgericht werken; 

6. De eventueel te ontvangen financiële bijdrage van Kennemerwonen  
aan project Buurtbemiddeling vanaf 2012 inzetten voor eventueel extra 
inzet ten behoeve van het project Buurtbemiddeling; 

7. De memo  aan de raad over de jaarrapportage en het vervolg van het 
project buurtbemiddeling vast te stellen en ter informatie aan de raad 
te versturen; 

8. Bijgevoegde begrotingswijziging voor akkoord te ondertekenen. 
Besluit: 
Met aanpassing van punt 3 tot en met 5: voor de jaren 2012 en 2013 een 
bedrag van € 22.000,- op jaarbasis, overige akkoord. 
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3.2 110498 Onderwerp:  
Verkeersbesluit Plein (Bergen).  
Voorstel:  
Het college besluit:  

- In het kader van bouwwerkzaamheden aan het Plein, het 
verkeersbesluit te nemen t.b.v. het afsluiten van het Pelin, zijnde de 
verbindingsweg tussen de Dreef en de Jan Oldenburglaan;  

Dit besluit te publiceren in het lokale huis-aan-huisblad ‘Gemeentekrant 
Bergen’, waarin de mogelijkheid tot het maken van bezwaar wordt 
aangegeven. 
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Doorgenomen. 

     
5.  Nieuws uit het MT van 

19 september 2011 
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
6.  Nabespreken 

Raadscommissie van  
20 september 2011  

 Besproken. 

     
7.  Lijst van bestuurlijke 

toezeggingen ARC van 
15 september 2011 

 Doorgenomen. 

     
8.  Aangehouden 

stukkenlijst 
 Geactualiseerd. 
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