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Vergadering van het college d.d. 5 april 2011 
 
 
 
 
 
Aanwezig: 
C. Roem locoburgemeester 
A. Hietbrink wethouder 
Mw. J. Luttik-Swart wethouder 
W. Bierman secretaris 
Mw. T. Engelsbel directiesecretaris 
 
Afwezig: 
Mw. drs. H. Hafkamp burgemeester 
Mw. E. Trap wethouder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 12 april 2011 
de secretaris, de burgemeester, 
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Vergadering van het college d.d.5 april 2011  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 
 
1.  Agenda reguliere 

persbijeenkomst. 
 Besproken 

     
2.  Besluitenlijst BenW  

29 maart 2011. 
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 

5 april 2011. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.2 0160  Onderwerp: 

Raadsvoorstel en raadsbesluit actualisatie bestemmingsplannen en inlopen 
RO-achterstanden. 
Voorstel: 
Het college besluit bijgaand raadsvoorstel in zake de aanpak van de 
actualisatie van bestemmingsplannen en het inlopen van de RO-achterstanden 
en het bijbehorend raadsbesluit ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.3 0161  Onderwerp: 
Startnotitie structuurvisie Egmond aan den Hoef. 
Voorstel: 
Het college besluit:  
• De startnotitie structuurvisie Egmond aan den Hoef vast te stellen. 
• De startnotitie met bijbehorend raadsvoorstel en besluit aan de raad ter 

vaststelling aan te bieden. 
• De raad het benodigde extra budget van € 102.000 beschikbaar te laten 

stellen, met als dekking een uitname uit de algemene reserve.  
• De begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden. 
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.4 0164 Onderwerp: 
Combinatiefuncties. 
Voorstel: 
Het college besluit  
1. De Notitie combinatiefuncties voor te leggen aan de raad om de kaders 

vast te stellen voor de invoering van combinatiefuncties in de gemeente 
Bergen. 

2. De raad voor te leggen om vanaf 2013 de Decentralisatie-uitkering Impuls 
brede scholen, sport en cultuur uit het Gemeentefonds van € 81.000,- 
structureel te bestemmen voor combinatiefuncties. 

3. De begrotingswijziging vast te stellen en aan de raad ter goedkeuring voor 
te leggen. 

Besluit: 
Conform vastgesteld. 
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3.5 0168 Onderwerp:  
Plan reconstructie Hoflaan.  
Voorstel:  
Het college besluit om in te stemmen met het uitvoeringsplan Hoflaan conform 
bijgaand advies. 
Besluit: 
Akkoord, m.d.v. dat i.o.m. portefeuillehouder memo voor raad plus persbericht 
wordt opgesteld en verzonden. 

3.6 0169 Onderwerp:  
Subsidie 2011 Vereniging Buurtbus Bergen.  
Voorstel:  
Het college besluit;  
- De Vereniging Buurtbus Bergen voor het jaar 2011 een subsidie toe te 

kennen van € 8.790,00 bestaande uit een algemene bijdrage en een 
bijdrage voor de huur van het kantoor in St. Eckmunde ( Prins Hendrik 
Stichting) te Egmond aan Zee; 

- Op grond van artikel 29, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Bergen 
ontheffing te verlenen van het eigen vermogen. 

- De subsidie 2009 op grond van hoofdstuk 4 van de voormalige algemene 
subsidieverordening definitief vast te stellen op € 9.420,06 (inclusief            
€ 1.263,66 verzekering).  

Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.7 0170 Onderwerp:  
Memo H3 inrichting Bergen centrum.  
Voorstel:  
Het college besluit in te stemmen met en verzending van memo aan de 
gemeenteraad ten aanzien van de horecabestemming H3 inrichting in Bergen 
centrum. 
Besluit: 
Aanhouden. 

3.8 0171 Onderwerp:  
Beslissing op bezwaar, gericht tegen het verlenen van een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking voor het permanent bewonen van de recreatiewoning op 
het perceel Smeerlaan 7 ZA te Schoorl. 
Voorstel:  
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
I het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
II het bestreden besluit in stand te laten met herstel van de motivering.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 
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3.9 0172 Onderwerp:  
Tussenstand vier grote projecten: Mooi Bergen, Schoorl Klopt, Lamoraal en 
Ontwerp ons Derp. 
Voorstel:  
Het college besluit: 
• Het memo met een tussenstand van de vier grote projecten: Mooi Bergen, 

Schoorl Klopt, Lamoraal en Ontwerp ons Derp vast te stellen en ter 
kennisname aan te bieden aan de raad via het RIS;  

• Het reeds beschikbare bedrag voor de vier grote projecten in 2011 te 
verdelen als volgt: € 75.000 voor het project Mooi Bergen, € 40.000 voor de 
projecten Schoorl Klopt en Ontwerp ons Derp en € 5.000 voor het project 
Lamoraal;  

• Het extra benodigde budget voor de projecten Mooi Bergen en Schoorl 
Klopt over 2011 en 2012 aan te vragen bij de Voorjaarsnota 2011. (Totaal 
2011 € 105.000 en 2012 € 73.000.);  

• Voor de jaarschijven 2013 en verder de benodigde middelen aan te vragen 
bij de betreffende startnotities voor de volgende fasen van deze projecten. 

• Ten aanzien van het afdelingsplan van de afdeling Ontwikkeling te 
constateren dat de aanpak van het project Lamoraal zorgt voor een 
knelpunt in de urenraming. Dit knelpunt vooralsnog op te lossen door voor 
de ‘Bezuinigingen’ en het project Ontwerp ons Derp geen uren op te nemen 
voor de Ontwikkelaars. Aan de hand van de mutaties uiterlijk 24 april 2011 
het aangepaste afdelingsplan voor de afdeling Ontwikkeling vast te stellen.  

Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.10 0173 Onderwerp:  
Beantwoording vragen naar aanleiding van de raadscommissiebehandeling d.d. 
13 januari 2011 van het voorontwerpbestemmingsplan “Egmond aan Zee 
Centrum en Boulevard”.  
Voorstel:  
In te stemmen met de memo aan de Commissie Bestemmingsplannen naar 
aanleiding van de behandeling van het voorontwerpbestemmingsplan “Egmond 
aan Zee Centrum en Boulevard” op 13 januari 2011 en het voorontwerp hierop 
aan te passen.  
Besluit: 
Aanhouden. 
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4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Doorgenomen. Volgende 

week deelname excursies 
VNG Congres bespreken. 

     
5.  Nieuws uit het MT van  

28 maart 2011. 
 Besproken 

     
6.  Aangehouden 

stukkenlijst. 
 Geactualiseerd 

     
7.  Agenda raad van 

14 april 2011. 
 Doorgenomen 
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