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Vergadering van het college d.d.8 maart 2011  

 

Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 

1.  Agenda reguliere 
persbijeenkomst. 

 Vastgesteld 

     

2.  Besluitenlijst BenW  
1 maart 2011. 

 Conform vastgesteld. 

     

3.  Conform lijst van 
8 maart 2011. 

 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   

3.1 0083 Onderwerp: 
Subsidieaanvragen 2011 Kunst- en Cultuur. 
Voorstel: 
Het college besluit:  
- De subsidie 2009 voor de verenigingen/instellingen Kunst/Cultuur 

genoemd in bijlage 1, op grond van hoofdstuk 4 van de voormalige 
Algemene Subsidieverordening gemeente Bergen, definitief vast te stellen;  

- de subsidie 2011 aan de verenigingen/instellingen Kunst/Cultuur toe te 
kennen cq af te wijzen, conform bijlage 1. Het meer en overig 
aangevraagde wordt afgewezen. 

Besluit: 
Conform voorstel. 

3.5 0110 Onderwerp: 
Autodaten in Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
1. ten behoeve van autodaten een gereserveerde autodeelparkeerplaats in 

het centrum van Bergen aan te wijzen en in te richten en hiertoe:   
a. een overeenkomst aan te gaan met Collect Car B.V. (Greenwheels) 

overeenkomstig concept;  
b. in te stemmen met een Greenwheels standplaats op Het Plein, tegenover 

de Harmonie; 
c. een verkeersbesluit te nemen om een parkeerplaats op Het Plein, 

tegenover de Harmonie, uitsluitend als autodeelparkeerplaats te 
reserveren.    

2. de raad door middel van de memo te informeren.  
Besluit: 
Conform voorstel. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 

 

3.6 0111 Onderwerp: 
Standpuntbepaling college op vragen vanuit de Regiegroep Regionale 
Samenwerking Regio Alkmaar. 
Voorstel: 
Het college besluit op basis van de door de Regiegroep Regionale 
Samenwerking Regio Alkmaar gestelde vragen: 
a. Bij benoeming tot commissaris bij bedrijven die krachtens hun statuten 

verplicht zijn om een commissaris te benoemen op voordracht van één of 
meerdere gemeenten, geen lid van het lokale bestuur voor te dragen, 
maar een onafhankelijk persoon die in staat is de belangen van het 
betreffende bedrijf op een verantwoorde manier te dienen. 

b. Het aantal Pora’s naar 4 terug te brengen (Fysiek, Sociaal, Economie en 
Dienstverlening)  

c. Het RAP-diner voortaan namens de regio te organiseren e.e.a. onder de 
voorwaarde dat alle regiogemeenten hieraan meedoen (en meebetalen). 

d. De kosten van regionale samenwerking, waarvoor geen budget aanwezig 
is binnen de begrotingen voor  2011 en volgende jaren worden de 
komende weken inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de Voorjaarsnota 
2011 en de Perspectiefnota 2012. 

Besluit: 
Conform voorstel. 
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4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen 

 - 

     

5.  Nieuws uit het MT van  
28 februari 2011. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     

6.  Aangehouden 
stukkenlijst. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     

7.  Agenda Algemene 
raadscommissie van  
17 maart 2011. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
 


