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Vergadering van het college d.d. 30 augustus 2011
 
Nr. Reg.nr

. 
Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening/agenda 

reguliere 
persbijeenkomst 

 - 

     
2.  Besluitenlijst BenW van 

26 juli 2011 
 Conform vastgesteld.  

     
3.  Conformlijst  

9, 16, 23 en 30 
augustus 2011 
 

 Vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
   
3.1 110381 Onderwerp: 

Concept brief inzake het handhaven van perceelgrenzen grenzend aan 
perceel Nieuw Kranenburg.  
Voorstel: 
Het college besluit: 

- Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak zoals omschreven in het 
advies met betrekking tot de handhaving van de perceelgrenzen van 
de omliggende percelen van Hoflaan 26 Nieuw Kranenburg; 

- Akkoord te gaan met de conceptbrief gericht aan de bewoners van de 
volgende percelen grenzend aan het perceel Hoflaan 26 Nieuw 
Kranenburg: 

1. Kerkelaan 7 
2. Kerkelaan 9 
3. Renbaanlaan 8 

Zoals bijgevoegd in bijlage.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.2 110393 Onderwerp: 
Het vaststellen van het Gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2011-2015.  
Voorstel: 
Het college besluit:  

- Het bijgaande “zienswijzen verwerkingsvoorstel “goed te keuren;  
- Het definitief GRP aan de raad ter goedkeuring aan te bieden;  
- Het dekkingsvoorstel Scenario 3, inclusief extra stortingen in de 

voorziening in de jaren 2011 en 2012, aan de raad voor te stellen.  
Besluit:  
Aanhouden tot 6 september 2011.  
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3.3 110405 Onderwerp: 
Startnotitie fusie omni- BSV- v.v. Berdos.  
Voorstel: 
Het college besluit: 

- In te stemmen met de concept startnotitie fusie omni BSV-v.v. Berdos; 
- Deze concept startnotitie fusie omni BSV-v.v. Berdos ter 

besluitvorming aan de raad voor te leggen;  
- De kosten ad € 35.000 te dekken uit : € 24.000 

binnensportaccommodaties, fcl 6.530.01.00, en € 11.000 te dekken uit 
Vorming en Ontwikkelingswerk , maatschappelijke stages, fcl 
6.511.11.00; 

- Bijgevoegde begrotingswijziging goed te keuren. 
Besluit:  
Conform vastgesteld. 

3.4 110430 Onderwerp: 
Reactie op Archiefrapport 2011.  
Voorstel: 
Het college besluit de raad voor te stellen akkoord te gaan met: 

- De actiepunten van Regionaal Hostorisch Centrum Alkmaar naar 
aanleiding van de archiefinspectie november 2010;  

- Extra budget van € 155.00 incidenteel ( gedurende 3 jaar) m.i.v. 2012 
op te nemen in de begroting 2012-2015 voor het digitaliseren 
processen;  

- Extra budget van € 150.00 incidenteel ( gedurende 2 jaar) m.i.v. 2012 
op te nemen in de begroting 2012-2015 voor het digitaliseren van 
analoge archieven;  

- Vanaf 2014 een taakstelling voor formatiereductie op te nemen in de      
begroting 2012-2015. 

Besluit:  
Conform vastgesteld. 

3.5 110431 Onderwerp: 
Dienstverlening-Rapportage Huidige situatie en externe ontwikkelingen. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

- De rapportage ‘huidige situatie en externe ontwikkelingen’ inzake het 
project ‘gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening’ voor 
kennisgeving aan te nemen;  

- Het agendaverzoek aan het presidium te sturen om aan de raad een 
presentatie visie ‘gemeente Bergen op weg naar de top in 
dienstverlening “te geven. 

Besluit:  
Conform vastgesteld. 

3.6 110433 Onderwerp: 
Notitie toeristenbelasting volgens motie 3 van de raad van 2 november 2010.  
Voorstel: 
Het college besluit:  

- Bijgevoegde notitie “Toeristenbelasting - Uitvoering Nu en 
Alternatieven voor een Gewijzigde Heffing” aan de raad aan te bieden; 

- De raad voor te stellen de huidige wijze van heffen te continueren. 
Besluit:  
Conform vastgesteld. 
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3.7 110437 Onderwerp: 
Vervanging werkplekapparatuur, Novell Netware en invoering nieuw 
werkplekconcept. 
Voorstel: 
Het college wordt voorgesteld akkoord te gaan met: 

- Het invoeren van een nieuw werkplekconcept waarbij pc’s worden 
vervangen door thin clients; 

- De vervanging van Novell software door Microsoft software; 
- Nog niet over te gaan tot het vervangen van de huidige 

netwerkbekabeling; 
- Een extra krediet van € 365.000 in 2012 op te nemen in het 

investeringsplan van de begroting 2012-2015.  
Het college besluit de raad voor te stellen: 

-  Akkoord te gaan met de in punt 7 van dit voorstel genoemde kredieten 
samen te voegen tot één nieuw krediet ‘Vervanging 
werkplekapparatuur en Novell Netware’; 

- Kennis te nemen van de ICT ontwikkelingen. 
Besluit:  
Conform vastgesteld. 

3.10 110442 Onderwerp: 
Reserveringsvergoeding Mobilisatie Complex Egmond. 
Voorstel: 
Het college besluit aan het RVOB te bevestigen dat de gewijzigde 
voorwaarden inzake de reserveringsvergoeding zijn aanvaard nadat de firma’s 
Min en Tambach schriftelijk hebben verklaard akkoord te gaan met het 
doorbereken hiervan. Het college besluit akkoord te gaan met bijgevoegde 
begrotingswijziging. 
Besluit:  
Aanhouden. 

3.11 110432 Onderwerp: 
Normenkader 2011.  
Voorstel: 

- Het college besluit tot het vaststellen van het normenkader voor de 
rechtmatigheidcontrole jaarrekening 2011; 

- Het normenkader via de commissie van onderzoek ter vaststelling voor 
te leggen aan de raad. 

Besluit:  
Conform vastgesteld. 
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3.12 110415 
 
 

Onderwerp:  
Buurtbemiddeling.  
Voorstel:  
Het college besluit:  

- De jaarrapportage Buurtbemiddeling voor kennisgeving aan te nemen; 
- Vast te stellen dat het project de vooraf vastgestelde resultaten heeft 

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

onze gemeente en dit opnemen in de begroting;  
- 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 en dit te 
verwerken bij het opstellen van begroting 2012; 

- 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; 

- De eventueel te ontvangen financiële bijdrage van Kennemer Wonen 
aan project Buurtbemiddeling vanaf 2012 inzetten voor eventueel extra 
inzet ten behoeve van het project Buurtbemiddeling; 

- De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering van het 
project en deelname aan de begeleidende projectgroep valt onder de 
coördinator wijkgericht werken.   

Besluit:  
Aanhouden. 

3.14 110435 Onderwerp: 
Tekorten bibliotheek Bergen.  
Voorstel: 
Het college besluit: 

- In te stemmen met het voorstel om op 4 oktober een presentatie over 
het bibliotheekbeleid aan de raad te verzorgen volgens de opzet bij dit 
besluit;   

- Dat de bibliotheek zelf het tekort over 2009 (€ 55.000) en de 
fusiekosten (begroot op € 15.000) voor haar rekening moet nemen; 

- In te stemmen met het voorstel om voor het tekort van de bibliotheek 
uit 2010 en het begrote tekort over 2011 een incidentele subsidie toe te 
kennen van € 80.000 ten laste van budgetten onder programma 2 
Samenleving; 

- In te stemmen met de benodigde begrotingswijzigingen. 
Besluit:  
Conform vastgesteld. 

3.15 110425 Onderwerp:  
Beslissing op bezwaar, gericht tegen de verleende omgevingvergunning voor 
het kappen van bomen op de locatie Landweg 20 te Bergen.  
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 

- Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
- Het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de 

            motivering en voorwaarden. 
Besluit: 
Aanhouden. 
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3.16 110426 Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar, gericht tegen het dwangsombesluit met als last een 
terras/ balkon en overkapping te verwijderen aan de voorzijde van de woning 
Transvaal 10 te Bergen aan Zee.  
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 

- Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
- Het bestreden besluit te herroepen; 
- Verzoeker uitnodigen een aanvraag om een omgevingsvergunning 

            in te dienen; 
- Het verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen en te 

            stellen op € 874,-. 
Besluit:  
Aanhouden. 

3.17 110427 Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar, gericht tegen het dwangsombesluit met als last het 
verwijderen van 3 paaltjes met opschrift, geplaatst in het trottoir voor het 
perceel Pr. Hendriklaan 30 te Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de  
bezwaarschriften: 

- Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
- Het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de 

motivering en voorwaarden 
Besluit:  
Conform vastgesteld. 

3.18 110428 Onderwerp: 
Beslissing op de bezwaren, gericht tegen de verleende 
evenementenvergunning voor het houden van een boekenmarkt op het Plein 
te Bergen op 23 en 30 oktober 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit gelet op het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 

- De bezwaren gegrond te verklaren; 
- In tegenstelling tot de commissie adviseert - het bestreden besluit 

            in stand te laten met verbetering van de motivering. 
Besluit:  
Conform vastgesteld. 

3.20 110436 Onderwerp: 
Jaarrekening 2010 van de bank Nederlandse Gemeenten.  
Voorstel: 
Het college besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2010 van de Bank 
Nederlandse Gemeenten en de jaarstukken met bijgevoegde memo aan de 
raad aan te bieden. 
Besluit:  
Conform vastgesteld. 
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3.21 110440 Onderwerp: 
Het vervroegd aflossen van leningen op verzoek van de Stichting Kennemer 
Wonen over de periode 2011 t/m 2021. 
Voorstel: 
Het College besluit: 

- Tot het vervroegd aflossen van leningen op verzoek van de Stichting 
Kennemer Wonen over de periode 2011 t/m 2021;  

- De financiële gevolgen ( ca € 15.000, structureel) te verwerken in de 
begrotingswijziging van de NJN 2011. 

Besluit:  
Conform vastgesteld. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

 Geen. 

   
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Doorgenomen. 

     
5.  Nieuws uit het MT  

1, 8,15 en 22 
augustus 2011 

 Doorgenomen. 

     
6.  Aangehouden 

stukkenlijst 
 Geactualiseerd. 
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