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Vergadering van het college d.d. 6 december 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
     
1. 110646 IDV Onderwerp:  

Aanstellingsbesluit deurwaarders Cannock Chase.  
Besluit:  
Het college besluit tot het aanstellen van belastingdeurwaarders als 
onbezoldigd ambtenaar. 

2. 
 
 

110647 ONTW Onderwerp:  
Postzegelbestemmingsplan Herenweg 43 in Bergen.  
Besluit: 
Het college besluit:  

- De ingediende zienswijze voor kennisgeving aan te nemen (gelet 
op de positieve inhoud) en de in zienswijze opgenomen verwijzing 
naar een typefout in de planregels te verwerken na vaststelling 
van onderhavig bestemmingsplan; 

- De raad voor te stellen het bestemmingsplan Herenweg 43 
(Bijlage I), d.d. 3 oktober 2011, (inclusief de  aanpassing van de 
typefout) op basis van artikel 3.8, lid 1, sub e van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) vast te stellen; 

- Na vaststelling door de raad het vaststellingsbesluit en de daarbij 
behorende stukken te publiceren en te verzenden op basis van 
hetgeen benoemd in artikel 3.8, lid 3 Wro; 

- De hogere grenswaarde vast te stellen en conform de wettelijke 
vereisten te publiceren.  

3. 110648 ONTW Onderwerp: 
Postzegelbestemmingsplan Oude Schulpweg in Egmond-Binnen. 
Besluit: 
Het college besluit: 

- In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan; 
- De procedure van het bestemmingsplan op te starten hetgeen 

betekent; 
- Een vooraankondiging te doen in de plaatselijke krant en tevens 

langs elektronische weg; 
- Vervolgens het plan in de inspraak te brengen en tevens het plan 

toe te sturen aan de betreffende instanties in het kader van het 
vooroverleg; 

- Bij geen zienswijzen van burgers en geen negatieve reacties van 
de betreffende instanties de procedure te vervolgen door het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen conform de 
wettelijke eisen. 

4. 110650 ONTW Onderwerp:  
Memo van college aan raad inzake bestemmingslegging waterkering in 
Bergen aan Zee.  
Besluit: 
Het college besluit: 

- In te stemmen met bijgaand memo aan de raad en deze aan de 



 

gemeenteraad te verzenden;  
- De gewijzigde oplegnotitie (d.d. 6 december 2011) ter 

besluitvorming aan de raad voorleggen. 
5. 110651 BenC Onderwerp:  

Notitie de rol van de gemeente als bankier.  
Besluit:  
Het college besluit kennis te nemen van de notitie “de rol van de 
gemeente als bankier”.  

6. 110652 ONTW Onderwerp:  
Afwijzing principeverzoek Duinweg 1 te Schoorl. 
Besluit:  
Het college besluit het principeverzoek voor het realiseren van een bed 
and breakfast (11 units) op het perceel Duinweg 1 te Schoorl af te wijzen 
op basis van de parkeersituatie. Tevens worden de voorwaarden 
aangegeven waarop wél medewerking wordt verleend aan het realiseren 
van een bed and breakfast op onderhavig perceel. 

7. 110653 ONTW Onderwerp:  
Afronding renovatie Oude Hof.  
Besluit:  
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de inhoud van bijgaand memo aan de raad. 
2. In overleg te treden met de provincie met betrekking tot het restant 

tegoed Oude Hof. 
3. Het reeds bekende tekort op het project Oude Hof, ad € 24.550,66 

te dekken uit het begrotingsresultaat en de bijbehorende 
begrotingswijziging goed te keuren. 

4. Het project ”Renovatie Oude Hof” te beëindigen.  
5. Resterende renovatiewerkzaamheden in het Oude Hof 

objectsgewijs op te pakken. 
8. 110654 BenC Onderwerp: 

Beslissing op bezwaar, gericht tegen de van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning voor het realiseren van een balkonkrans aan het 
appartementengebouw ‘Neptunes’, Van der Wijckplein 16 te Bergen aan 
Zee. 
Besluit: 
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. 
9. 110655 BenC Onderwerp:  

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het besluit van het college van 20 
juni 2011, waarbij het college heeft besloten het gevraagde projectbesluit 
en de reguliere bouwvergunning voor het oprichten van een 
kajakpaviljoen op de strandopgang bij Hargen aan Zee te weigeren. 
Besluit:  
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 herstel van de 

gesignaleerd formele gebreken. 
10. 110657 ONTW Onderwerp:  

Memo aangaande Erfgoedverordening 2012.  
Besluit:  
Het college besluit in te stemmen met verzending van bijgevoegd memo 
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en aangepaste Erfgoedverordening 2012 aan de Raad. Het memo geeft 
antwoorden op de vragen die  de raadscommissie op 24 november 2011 
stelde aangaande de ‘Erfgoedverordening 2012’. 

11. 110658 BenC Onderwerp:  
Beslissing op bezwaar, gericht tegen het dwangsombesluit met als last de 
permanente bewoning van het object Oude Bergerweg 45a te staken en 
de daarin aanwezige voorzieningen en slaapgelegenheden te 
verwijderen. 
Besluit: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 

- Het bezwaarschrift van de heer A. ontvankelijk en gegrond te 
verklaren; 

- Het bezwaarschrift van J. ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te 
verklaren;  

- Het bestreden besluit te herroepen ten aanzien van het 
verwijderen van de voorzieningen en de terzake opgelegde 
dwangsom; 

- Het besluit voor het overige in stand te laten met dien verstande 
dat de begunstigingstermijn wordt gesteld op 6 weken na 
verzending van de beslissing op bezwaar; 

- Het verzoek om proceskostenvergoeding van A. toe te wijzen en 
te stellen op € 437,-; 

- Het verzoek om proceskostenvergoeding van J. af te wijzen; 
- Het perceel bij de correctieve herziening van het 

bestemmingsplan mee te nemen.  
12. 110659 IDV Onderwerp:  

Voorlopige- of voorschotaanslag Forensenbelasting.  
Besluit:  
Het college besluit de memo “Voorlopige- of voorschotaanslag 
Forensenbelasting” ter kennisgeving aan de raad te zenden.  

13. 110660 ONTW Onderwerp:  
Memo raad m.b.t. behandeling Parkeerverordening 2012.  
Besluit:  
Het college besluit de memo aan de raad van 6 december 2011 met als 
onderwerp: “Parkeerverordening 2012”, ter kennisneming aan te bieden 
aan de raad. 

14. 110662 BenC Onderwerp:  
Beslissing op bezwaar, gericht tegen het collegebesluit van 4 augustus 
2011, waarbij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het 
realiseren van drie hooiberghutten op het perceel Hogeweg 8 buiten 
behandeling is gesteld.  
Besluit:  
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.  

15. 110663 BenC Onderwerp:  
(Nieuwe) beslissing op bezwaar, gericht tegen  de weigering handhavend 
op te treden tegen het gebruik als winkelruimte van het bedrijfspand 
Breelaan 3 te Bergen.  
Besluit:  
Het college besluit:   
I de beslissing op bezwaar van 30 april 2011 in te trekken;   
II het bezwaarschrift alsnog ontvankelijk en gegrond te verklaren;  
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III het besluit van 2 december 2008, waarbij het verzoek om 
handhaving is afgewezen in te trekken en het verzoek alsnog niet-
ontvankelijk te verklaren; 
IV het verzoek om vergoeding van de gemaakte kosten in de 
bezwaarfase toe te wijzen en te stellen op € 874,-.  

18. 110668 BOR Onderwerp: 
Straatnaambesluit Poelenburgerlaan te Schoorl.  
Besluit: 
Het college besluit de Poelenburgerlaan te Schoorl als officiële 
straatnaam vast te stellen en deze na bekendmaking te doen registreren 
in de basisregistratie adressen en gebouwen.   

19. 110670 ONTW Onderwerp: 
2 memo’s n.a.v. commissie BP van 22 november 2011.  

- Memo 1: aantal woningen Herenweg 57 Bergen;  
- Memo 2: aan bestemmingsplan.  

Besluit: 
Het college besluit:  

- Beide memo’s vast te stellen; 
- Beide memo’s aan de raad verzenden. 

20. 110671 ONTW Onderwerp: 
Veiligheidsjaarplan 2012 afdeling Duinstreek.  
Besluit: 
Het college besluit het jaarplan 2012 opiniërend te bespreken met 
commissieleden in aanwezigheid van politie en Openbaar Ministerie.  

21. 110672 BenB Onderwerp: 
Verzoek om vergoeding in het kader van de afbouw ID subsidies.  
Besluit: 
Het college besluit:  

- Het verzoek van het ISOB om een vergoeding ad. € 10.037,50 
t.b.v. de loonsom van de heer De Waard af te wijzen; 

- Het verzoek van het ISOB om de SW plaatsing van de heer 
Leeuwenburg te vervroegen naar 1 april 2011 af te wijzen.  

22. 110673 Directie Onderwerp:  
Programma ambtsbezoek Commissaris van de Koningin op 19 januari 
2012. 
Besluit:  
Het college besluit het programma voor het ambtsbezoek van de 
Commissaris van de Koningin op 19 januari 2012 vast te stellen.  

23. 110674 BenB Onderwerp:  
Gewijzigd raadsbesluit inzake Verordening Naamgeving en nummering 
(adressen) gemeente Bergen (NH) 2012. 
Besluit:  
Het college besluit in te stemmen met het gewijzigde dictum van het 
ontwerp-raadsbesluit inhoudende een delegatiebesluit en de vaststelling 
van de verordening Naamgeving en nummering (adressen) gemeente 
Bergen (NH) 2012 en deze aan te bieden aan de raad.  
 

 
 


	Afd.
	Onderwerp
	Besluit

