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Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening

2.

Besluitenlijst BenW
22 maart 2011.

3.

Conform lijst van
Conform vastgesteld.
29 maart 2011.
Bespreekstukken
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:
Akkoord, met toevoegen beslispunt 3.
De raad geeft het college de opdracht alternatieven voor een tijdelijke kazerne
of stalling voor de brandweervoertuigen van de unit Bergen uit te werken,
omdat de huidige kazerne aan de Karel de Grotelaan in verband met de
planvorming rond Mooi Bergen moet worden gesloopt en de nieuwbouw
Elkshove nog niet gereed is.

3.1

0126

3.3

0145

3.4

0149

Conform vastgesteld.

Onderwerp:
Intentieovereenkomst multifunctionele accommodatie De Marke.
Voorstel:
Het college besluit:
1. In te stemmen met de intentieovereenkomst tussen de gemeente Bergen
en Stichting De Marke voor het uitwerken van een multifunctionele
accommodatie bij de locatieontwikkeling van De Marke.
2. In te stemmen met de opdrachtverlening aan Coresta Health bv voor het
uitvoeren van een vooronderzoek en haalbaarheidsonderzoek naar een
multifunctionele accommodatie (conform bijgevoegde offerte).
3. De gemeenteraad informeren met het bijgevoegde memo.
Besluit:
Conform advies.

Onderwerp:
Plan van aanpak Beleidsnotitie mantelzorgwoningen.
Voorstel:
Het college besluit het plan van aanpak Beleidsnotitie mantelzorgwoningen vast
te stellen.
Besluit:
Akkoord m.d.v. dat de raad middels memo wordt geïnformeerd.
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3.5

0150

3.6

0151

3.9

0154

Onderwerp:
Memo aan gemeenteraad inzake fusielocatie sportclubs v.v. Egmondia, v.v.
Zeevogels en t.c. Hogedijk.
Voorstel:
Het college besluit
1. De gemeenteraad te informeren over de diverse gevoerde gesprekken
inzake de fusielocatie van de sportverenigingen conform bijgaande
conceptmemo;
2. Dat, gelet op de overwegingen in de memo, variant 3, de locatie ten
oosten van Egmond aan den Hoef, de meest geschikte fusielocatie is;
3. In de startnotitie voor de structuurvisie Egmond aan den Hoef van deze
variant uit te gaan.
Besluit:
Aanhouden.
Onderwerp:
Exploitatie Hargervaart 2011.
Voorstel:
Het college besluit:
1. In te stemmen met de door het HHNK aangegeven condities voor de
huurovereenkomst;
2. de gemeenteraad via bijgaand raadsvoorstel te verzoeken de
consequenties van het opstellen van de huurovereenkomsten goed te
keuren.
Besluit:
Conform advies.

Onderwerp:
Toezegging wethouder Roem.
Voorstel:
Het college besluit aan de toezegging nummer 11/11 gedaan in de Algemene
Raadscommissie van 17 maart 2011 door wethouder Roem te voldoen middels
bijgevoegde memo Toezegging 11/11 afschrijvingstermijnen riolering.
Besluit:
Aanhouden.
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3.10

0156

Onderwerp:
Overdracht van de gemeentelijke kunstcollecties en de cultuurhistorische
collectie “Sterkenhuis” aan Stichting Museale Collecties Nieuw-Kranenburg.
Voorstel:
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de inhoud van de concept-oprichtingsakte van de
Stichting Museale Collecties Nieuw-Kranenburg zoals opgenomen in de
bijlage.
2. De raad voor te leggen in te stemmen met het overdragen in beheer van
de gemeentelijke kunstcollectie (minus de buitenkunst) en de
cultuurhistorische collectie Sterkenhuis aan de Stichting Museale
Collecties Nieuw- Kranenburg volgens de in de bijlage bijgevoegde
beheersovereenkomsten.
3. Akkoord te gaan met het, als gemeente, (voorlopig) behouden van de
verantwoordelijkheid voor het verzekeren van de beide collecties.
4. Akkoord te gaan met het per 1 januari 2012 overgaan van de kosten van
het beheer en depotruimte van de collecties naar de collectiestichting
Nieuw-Kranenburg, met uitzondering van de kosten van verzekering.
Besluit:
Conform advies.
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3.11

4.

0157

Nagekomen
bespreekstukken
Onderwerp:
Motie PvdA inzake sociaal beleid.
Voorstel:
Het college besluit:
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kenbaar te
maken dat het college het voornemen om het minimabeleid te beperken
tot 110% van het sociaal minimum betreurt.
De brief ter informatie te sturen aan de vaste Kamercommissie Sociale
Zaken en aan de VNG.
De raad middels een memo te informeren.
Besluit:
Conform advies.
Ingekomen stukken en
Vertegenwoordiging op Koninginnedag en 4 mei
uitnodigingen
besproken.

5.

Nieuws uit het MT van
21 maart 2011.

Doorgenomen.

6.

Aangehouden
stukkenlijst.

Geactualiseerd.

7.

Terugblik
raadsvergadering +
Toezeggingen college
en meer uit de
raadsvergadering van
22 maart 2011.

Kort besproken.

8.

Terugblijk
Geen opmerkingen.
commissievergadering +
Aantekeningen en
toezeggingen college
tijdens de Algemene
Raadscommissie van
17 maart 2011.

