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Vergadering van het college d.d. 8 maart 2011 
 

Nr. Reg.nr. Afd.  

 

   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 

     

1. 0097 B&C Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar, gericht tegen de verleende vrijstelling ex artikel 19, 
tweede lid WRO en bouwvergunning 1ste fase voor de bouw van een 
woongebouw met 28 appartementen met stallinggarage op het perceel 
Landweg 20 te Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
I de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar: 
II overeenkomstig het advies van de commissie voor de       
            bezwaarschriften: 
a de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
b het bestreden besluit met herstel van de geconstateerde     
   gebreken in stand te laten; 
c het verzoek om vergoeding van de gemaakte kosten in de     
   bezwaarfase af te wijzen.   

2. 0098 ONTW Onderwerp: 
Instemmingsverklaring WWZ-voorzieningen De Marke. 
Voorstel: 
Het college besluit akkoord te gaan met de instemmingsverklaring voor de 
subsidieaanvraag van Stichting De Marke inzake de provinciale 
Uitvoeringsregeling Wonen, welzijn en zorg. 

3. 0099 B&C Onderwerp: 
Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Bergen 2011,Mandaat- en 
volmachtregister gemeente Bergen 2011 en Budgethoudersregeling 
gemeente Bergen 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
1. Vast te stellen het Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Bergen 

2011 overeenkomstig het ontwerp-Mandaat- en volmachtbesluit 
gemeente Bergen 2011; 

2. vast te stellen het Mandaat- en volmachtregister gemeente Bergen 
2011 overeenkomstig het ontwerp-Mandaat- en volmachtregister 
gemeente Bergen 2011; 

3. vast te stellen de Budgethoudersregeling gemeente Bergen 2011. 

4. 0100 ONTW Onderwerp: 
Beach volleybal toernooi 2011. 
Voorstel: 
1. Het toernooi Beach Life Volleybal in 2011 als pilot toe te staan op het 

strand van Egmond aan Zee op zaterdag 9  juli en zondag 10 juli rond 
het strandpaviljoen De Schelp; 

2. Onder voorwaarde dat invulling van het evenement in nauw overleg 
met de gemeente(lijke organisatie) plaats vindt; 

3. De ervaringen van dit evenement te gebruiken bij de evaluatie van het 
strandbeleid. 
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5. 0101 B&C Onderwerp: 
Keuze ontwerp Muzepenning. 
Voorstel: 
Het college besluit het ontwerp nummer 2 vast te stellen als Muzepenning 
gemeente Bergen. 

6. 0102 BOR Onderwerp: 
Verleggen ruiterpad/aanleg wandelpad in bosrand van Meerwegbos. 
Voorstel: 
Het college besluit tot: 
1. Het verleggen van het ruiterpad door het Meerwegbos (tussen 

Paddenpad en Sluislaan) naar de bosrand langs de Meerweg; 
2. Het aanleggen van een nieuw (onverhard) wandelpad tussen 

Paddenpad en Lijtweg. 

7. 0103 B&C Onderwerp: 
Afhandeling toezegging 09/06 van 13-01-2009. 
Voorstel: 
Het college besluit bijgaand memo toe te sturen aan de raad ter afdoening 
van de toezegging 09/06 van 13-01-2009. 

9. 0105 ONTW Onderwerp: 
Voorlopige vaststelling Participatiebudget onderdeel Educatie. 
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met de voorlopige vaststelling van het 
participatiebudget onderdeel Educatie dat is besteed bij het ROC Horizon 
College, te Alkmaar in het kalenderjaar 2010. 

10. 0106 ONTW Onderwerp: 
Postzegelbestemmingsplan Duinweg 11-13 in Schoorl (Hotel Merlet). 
Voorstel: 
Het college besluit: 
-      In te stemmen met de nota van beantwoording inspraak en     
       vooroverleg; 
- de procedure van het bestemmingsplan te vervolgen hetgeen 

betekent; 
o de nota toe te sturen aan de indiener van de inspraakreactie; 
o het ontwerpbestemmingsplan in het kader van 3.8 Wro 6 weken ter 

inzage te leggen en tevens het plan toe te sturen aan de betreffende 
instanties (e.e.a. conform de wettelijke eisen). 

 
 


