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Vergadering van het college d.d. 6 september 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen 

wordt conform het voorstel 
besloten. 

 

     
1. 110448 BenC Onderwerp:  

- Procedureregeling met betrekking tot onderhoud functieboek 
gemeente Bergen, 2011;  

- Procedureregeling met betrekking tot invoering generieke 
functiebeschrijvingen, functiewaardering en inpassing gemeente 
Bergen, 2011.  

Besluit:  
Het college besluit: 

1. De besluiten van 12 juli 2011, nr 3 in te trekken; 
2.  

• De procedureregeling met betrekking tot onderhoud 
functieboek  gemeente Bergen 2011; 

• De procedureregeling met betrekking tot invoering generieke 
functiebeschrijvingen, functiewaardering en inpassing 
gemeente Bergen, 2011 definitief vast te stellen. 

2. 110449 ID Onderwerp:  
Verordening sollicitatieplicht en outplacement gewezen burgemeester en 
wethouders. 
Besluit:  
Vaststellen van de verordening sollicitatieplicht en outplacement gewezen 
burgemeester en wethouders. Deze ter vaststelling aanbieden aan de 
raad. 

3. 110450 ONTW Onderwerp:  
Jaarrekening 2010 WNK bedrijven.  
Besluit:  

3. De raad kennis te laten nemen van de jaarrekening 2010 WNK 
bedrijven door verzending van de volgende documenten; 
• Memo aan de raad over de jaarrekening 2010 WNK bedrijven 

(bijlage 1); 
• Memo van de gemeente Heerhugowaard om de 

gemeenteraden van de regio NKL te informeren (bijlage 2); 
• Verkort jaarverslag 2010 WNK bedrijven (bijlage 3). 

4. In te stemmen met de overdracht van een deel (0,94 SE) van de 
SW-taakstelling Castricum, zoals beschreven in bijlage 4.  

4. 110451 ONTW Onderwerp:  
Uitbreiding dekking inboedelverzekering onderwijs. 
Besluit:  
Het college besluit in te stemmen met uitbreiding van de dekking van de 
inboedelverzekering van onze schoolgebouwen met de zaken die door 
het schoolbestuur zijn aangeschaft uit hun eigen middelen. 

5. 110452 ONTW Onderwerp:  
Memo aan de raad kosten Bergermeer Gasopslag Stand van zaken 15 



 

 2

augustus 2011.  
Besluit:  
Bijgaande memo met kosten gemaakt in verband met het project 
Bergermeer Gasopslag ter informatie aan te bieden aan de raad.  

6. 110453 ONTW Onderwerp:  
Routekaart “Bergen Energieneutraal?!” 
Besluit:  

- Kennis te nemen van de routekaart voor de klimaatambities van 
de gemeente Bergen; 

- In te stemmen met een verzoek aan het presidium voor een 
presentatie- en informatiebijeenkomst in oktober; 

- De routekaart “Bergen Energieneutraal?!” ter informatie aan de 
raad aan te bieden.  

7. 110454 ONTW Onderwerp:  
Toestemming verhuur onderwijsruimte. 
Besluit:  
Het college besluit op basis van artikel 36 van de Verordening 
huisvestingsvoorzieningen onderwijs Bergen 2009 toestemming te 
verlenen aan de ISOB voor het verhuur van een lokaal aan SKOS in de  
Groeter school en een lokaal in de Teun de Jagerschool aan Forte BV, in 
beide gevallen voor kinderopvang.  

8. 110455 ID Onderwerp:  
Volmacht ten behoeve van gunning Europese aanbesteding ICT 
hardware.  
Besluit:  
Het college besluit:  

- Kennis te nemen van het gunningadvies;  
- Kennis te nemen van het feit dat het gunningadvies en de 

overeenkomst met de gekozen leverancier door de burgemeester 
van de gemeente Alkmaar worden getekend en hiervoor op 30 
augustus 2011 volmacht is verleend door de burgemeester.  
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