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Aanwezig: 
C. Roem wethouder 
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 6 december 2011 
de secretaris, de burgemeester, 
 



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 

 

 
Vergadering van het college d.d.29 november 2011
 
Nr. Reg.nr

. 
Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening   
     
2.  Besluitenlijst BenW 

van  
22 november 2011  

 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 

29 november 2011 
 Vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 110577 Onderwerp:  

Opdrachtverlening opstellen structuurvisie Egmond aan den Hoef.  
Voorstel:  
Het college besluit Arcadis opdracht te verlenen voor het opstellen van een 
structuurvisie voor de kern Egmond aan den Hoef.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 
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3.2 110597 
 
 
 

Onderwerp:  
De Blinkerd.  
Voorstel:  
Het college besluit: 
Ten aanzien van het onderzoek naar de multifunctionele uitbreiding van het 
dorpshuis De Blinkerd in Schoorl: 

1. Geen van de drie uitgewerkte scenario’s van Leeuwenkamp 
Architecten nader uit te werken; 

2. In overleg te treden met Stichting De Blinkerd over de verdere 
voortgang en de Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl over het 
bovengenoemde besluit te informeren; 

Ten aanzien van de recente ontwikkelingen: 
3. Een (proces)plan van aanpak in januari 2012 vast te stellen voor de 

implementatie van het accommodatiebeleid van de kern Schoorl 
gekoppeld aan separate besluiten over: 
• De toekomst van de bibliotheken in Bergen; 
• De toekomst van de consultatiebureaus in Bergen;  
• De gevolgen voor de huisvesting van de samenvoeging Stichting 

Welzijn Bergen en de Wering, waarbij het met name gaat om de 
Centraal Bureau functie van de SWB.   

4. Als uitgangspunt voor het plan van aanpak te nemen: De Blinkerd als 
het multifunctionele gebouw voor Schoorl te zien waar de 
welzijnsactiviteiten dienen plaats te vinden, waarmee tevens wordt 
aangegeven dat het gebruik van de Oorsprong eindig is;  

5. Aan de hand van de uitkomsten, van het besluit genoemd onder 
beslispunt 3, te onderzoeken welke bouwkundige aanpassingen er van 
De Blinkerd nodig zijn om de activiteiten van De Oorsprong en De Boet 
daar naar toe te verplaatsen en daarvan de kosten inzichtelijk maken;  

6. De raad door bijgevoegde memo te informeren over de stand van 
zaken van de Blinkerd.   

Besluit: 
Conform vastgesteld, m.d.v. dat de kosten (punt 5) uiterlijk 1 april 2012 
inzichtelijk worden gemaakt en met enige tekstuele aanpassingen.  

3.3 110609 Onderwerp:  
Startdocument samenwerking in de afvalwaterketen Noord Kennemerland 
Noord.  
Voorstel: 
Het college besluit:  

- In te stemmen met de inhoud van het startdocument “Samenwerking in 
de afvalwaterketen Noord Kennemerland Noord van 26 september 
2011; 

- Dit te bekrachtigen door de gezamenlijke ondertekening van het in het 
in het startdocument opgenomen convenant tijdens een in het najaar te 
organiseren bijeenkomst;  

- De portefeuillehouder mandaat en volmacht te verlenen om in te 
stemmen met de nog nader aan te brengen wijzigingen in het 
convenant (artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 4) en deze vervolgens 
namens de gemeente te ondertekenen; 

- De ondernemingsraad te informeren over het startdocument 
afvalwaterketen Noord Kennemerland Noord. 

Besluit: 
Conform vastgesteld. 
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3.4 110637 
 
 

Onderwerp:  
Magazijncomplex Hoeverweg, ruimtelijke ontwikkelingen; voorlichting raad.  
Voorstel:  
Het college besluit het aanwezige materiaal met betrekking tot het project 
MAG complex Egmond aan den Hoef en de achterblijvende locaties op de 
raadsinformatieavond van 8 december te presenteren.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.5 110638 Onderwerp:  
Evaluatie van het geïntensiveerde toezicht op de horeca in de 
uitgaansgebieden van Bergen van afgelopen zomer. 
Voorstel: 
Het college besluit:  

- Bijgaande evaluatie van het geïntensiveerde toezicht op de horeca in 
de uitgangsgebieden van Bergen vast te stellen;  

- Deze evaluatie via bijgaande memo ter kennisname aan de 
gemeenteraad voor te leggen.  

Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.6 110640 
 
 

Onderwerp:  
Toewijzing sociale huurwoningen aan woongroepen De Zonnewijzer en De 
Heerlijkheid.  
Voorstel:  
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde (eerste) toewijzing van 
sociale huurwoningen aan woongroepen De Zonnewijzer en De Heerlijkheid 
op Kloosterlandgoed Ursulinen in Bergen, onder voorbehoud van instemming 
van de raad en onder voorbehoud van het halen van de deadline van 1 
december 2011 voor de twee in dit advies genoemde voorwaarden door de 
woongroepen.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.7 110643 Onderwerp:  
Herinrichting Loudelsweg eo.  
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met de voorliggende plannen voor de 
herinrichting van de Loudelsweg en omliggende straten en tevens in te 
stemmen met het voorstel voor de behandeling van de zienswijzen omtrent de 
herinrichting. 
Besluit: 
Conform vastgesteld, m.d.v. dat een kleine tekstuele aanpassing is 
aangebracht.  

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.9 110645 Onderwerp:  
Afwijken advies welstandscommissie.  
Voorstel:  
Het college besluit af te wijken van het welstandsadvies en vergunning te 
verlenen.  
Besluit: 
Conform vastgesteld, m.d.v. dat argumentatie nadere aandacht krijgt.  
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3.10 110627 Onderwerp:  
Memo voortgang realisering Nieuw-Kranenburg september tot en met 15 
november 2011.  
Voorstel:  
Het college besluit de raad te informeren middels toezending van bijgevoegde 
voortgangsrapportage. 
Besluit: 
Conform vastgesteld, m.d.v. dat een tekstuele aanpassing is aangebracht. 

   
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 - 

     
5.   Regionale 

samenwerking 
 Actuele stand van zaken 

besproken.  
     
6.  Concept besluitenlijst 

Presidium van 8 
november 2011 

 Voor kennisgeving 
aangenomen.  

     
7.  Nabespreken Cie 

Bestemmings-plannen 
22 november 2011 

 Besproken.  

     
8.  Nabespreken ARC van 

24 november 2011 
 Besproken. 

     
9.  Nieuws uit het MT van 

21 november 2011 
 Enkel punt besproken. 

Overigens voor 
kennisgeving aangenomen. 

     
10.  Aangehouden 

stukkenlijst van  
22 november 2011 

 Geactualiseerd.  
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