
 Conformlijst 
 
 

 
 
Vergadering van het college d.d. 2 april 2013 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
     
1. 
 
 
 

131067 ONTW Onderwerp:  
Subsidie toekenning 2013 en vaststelling 2011 Wmo.  
Besluit:  
Het college besluit in afwijking van 1 april, 2 april in te stemmen met: 

- Het toekennen van subsidie voor 2013 aan de organisaties 
opgenomen in de bijlage bij dit advies; 

- Het vast stellen van de subsidies 2011 zoals opgenomen in de 
bijlage bij dit advies; 

- Een ontheffing op het eigen vermogen GGZ NHN gezien regionale 
afspraken. Het betreft artikel 29 lid 4 van de Algemene 
subsidieverordening gemeente Bergen 2009; 

- Een ontheffing op het eigen vermogen voor Buurtbus Bergen. Het 
betreft artikel 29, lid 4 van de Algemene subsidieverordening 
gemeente Bergen 2009. 

2. 
 
 
 
 

131117 BenB Onderwerp:  
Subsidie 2012 en 2013 St. Kinderopvang Schoorl (SKOS) en 2013 St 
Kinderdagopvang de Egmonden.  
Besluit:  
Het college besluit:  

- In afwijking van de uiterste beslisdatum 1 april conform 
collegeadvies van 18 december 2012 op 2 april 2013 een besluit 
te nemen; 

- De aan Stichting Kinderopvang Schoorl  verleende subsidie 2011 
van € 35.061,- definitief vast te stellen; 

- Aan Stichting Kinderopvang Schoorl  een subsidiebedrag van € 
9.692,- voor de periode 1 augustus -31 december 2012 toe te 
kennen; 

- Aan Stichting Kinderopvang Schoorl een subsidiebedrag van € 
17.955,- voor 2013 toe te kennen inclusief VVE; 

- De aan Stichting Kinderdagopvang de Egmonden voor 2011 
verleende subsidie definitief vast te stellen op € 151.200,- 

- De erratum in de subsidieberekening 2012 te corrigeren in een 
bedrag per bezette peuterplaats van € 1.050,-; 

- Aan Stichting Kinderopvang de Egmonden voor 2013 een 
subsidiebedrag van € 215.460,- toe te kennen, waarvan € 
34.992,- VVE;  

- Aan Stichting Kinderopvang de Egmonden op grond van artikel  
29, lid 4 ontheffing te verlenen van de eigen middelen conform 
artikel 29, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Bergen  
2009. 
 
 
 
 



 

3. 
 
 
 
 
 

131153 ONTW Onderwerp:  
Aanpassing subsidieregelingen vanwege de 10%-maatregel en 
beslissingen op bezwaar tegen de 10%- maatregel.  
Besluit:  
Het college besluit:  

- Op basis van artikel 36 van de Algemene subsidieverordening 
Bergen 2009 de subsidieregeling sport uit 2008 aan te passen om 
de bezuiniging van 10% rechtmatig te kunnen uitvoeren. Het gaat 
hierbij eerst om een korting van 5% op de subsidie in  2013 en 
daarna nog eens een korting van 5% op de subsidie in 2014 en 
volgende jaren. Zo wordt structureel 10% bezuinigd;   

- Op basis van artikel 36 van de Algemene subsidieverordening 
Bergen 2009 de Cultuurnota 2012-2013 aan te passen om de 
bezuiniging rechtmatig te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij eerst 
om een korting van 5% op de subsidie in  2013. Voor 2014 volgt 
een nader besluit; 

- Op basis van artikel 36 van de Algemene subsidieverordening 
Bergen 2009  de Nota Peuterspeelzaalbeleid 2007-2010 en het 
collegebesluit Subsidie peuterspeelzalen 2011 en aanvullende 
subsidie 2010 aan te passen om de bezuiniging van 10% 
rechtmatig te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij eerst om een 
korting van 5% op de subsidie in  2013 en nog een korting van 5% 
in 2014 en volgende jaren. Zo wordt structureel 10% bezuinigd; 

- Op advies van de Commissie van Advies voor de 
Bezwaarschriften dat de bezwaarschriften van St. Kinderopvang 
De Egmonden en  Cinebergen niet ontvankelijk zijn; 

- De bezuiniging van The Bears op hun opstalretributie-subsidie van 
€ 157 in 2013 en € 314 in 2014 en volgende jaren in te trekken, 
omdat deze niet uitvoerbaar is. 

4. 
 
 
 

131179 BenB Onderwerp:  
Kunst/Cultuur subsidies 2013, 12 jaarsubsidies en 2 incidentele 
subsidieaanvragen.  
Besluit:  
Het college besluit: 

- In afwijking van de uiterste beslisdatum 1 april conform 
collegeadvies van 18 december 2012 op 2 april 2013 een besluit 
te nemen; 

- Subsidie 2013 toe te kennen c.q af te wijzen betreffende de in dit 
advies opgenomen verenigingen voor Kunst/Cultuur; 

- De subsidie 2011 definitief vast te stellen conform de in dit advies 
opgenomen verenigingen;  

- Bijgaande begrotingswijziging goed te keuren voor een uitname 
van € 10.000,- uit het Toerismefonds voor toekenning van een 
subsidie aan de Cultuurcompagnie inzake Karavaan 2013. 

5. 
 
 
 
 
 
 

131221 BenC Onderwerp:  
Op 30 januari 2013 is een omgevingsvergunning verleend voor het 
vervangen/renoveren van een hooischuur op het perceel Schapenlaan 15 
te Bergen. Tegen dit besluit is op 4 maart 2013 bezwaar gemaakt. 
Voorgesteld wordt om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 
Besluit:  
Het college besluit het bezwaarschrift van 4 maart 2013 - overeenkomstig 
het advies van de commissie - niet-ontvankelijk te verklaren. 
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6. 
 
 
 

131223 BenC Onderwerp:  
Op 12 december 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor het 
veranderen van een winkelpui op het perceel Voorstraat 107 in Egmond 
aan Zee. Tegen dit besluit zijn op 21 en 23 januari 2013 bezwaarschriften 
ingediend. Voorgesteld wordt om de bezwaarschriften ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren. 
Besluit:  
Het college besluit om de bezwaarschriften van 21 en 23 januari 2013 -
conform het advies van de commissie- ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

7. 
 
 
 

131227 ONTW Onderwerp:  
Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:18 APV (Rook- en open vuurverbod in 
bossen en natuurterreinen). 
Besluit: 
Het college besluit vast te stellen het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:18 
van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 
(Rook- en open vuurverbod in bossen en natuurterreinen), een en ander 
overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. De aanwijzing betreft de 
periode 15 april tot 1 oktober 2013. 

8. 
 
 
 

131228 BenC Onderwerp:  
Op 2 januari 2013 is besloten handhavend op te treden tegen de 
stacaravan op het perceel Kleverlaan 5z in Egmond aan den Hoef door 
het opleggen van een last onder dwangsom. Tegen dit besluit is op 11 
februari 2013 bezwaar gemaakt. Voorgesteld wordt om het 
bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
Besluit:  
Het college besluit om het bezwaarschrift van 11 februari 2013 -conform 
het advies van de commissie- ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

9. 
 
 

131231 BenC Onderwerp:  
Op 29 november 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor het 
kappen van meerdere bomen, op het terrein tussen de Natteweg en het 
Zakedijkje in Bergen. Tegen dit besluit is op 9 januari 2013 een 
bezwaarschrift ingediend. Voorgesteld wordt om het bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren.  
Besluit:  
Het college besluit om het bezwaarschrift van 9 januari 2013 –
overeenkomstig het advies van de commissie- ontvankelijk en ongegrond 
te verklaren, maar in heroverweging de omgevingsvergunning van 29 
november 2012 in stand te laten met aanvulling van de inventarisatie van 
4 maart 2013 en de voorwaarde dat niet binnen het broedseizoen gekapt 
mag worden.   

10. 
 

131242 BB Onderwerp:  
Sportsubsidies, retributie.  
Besluit:  
Het college besluit: 

- In te stemmen met het toekennen van een subsidie van € 
1.187,50 voor 2013 aan Sportraad BES; 

- In te stemmen met het toekennen van een subsidie van € 
4.757,60 voor 2013 aan Sportservice Noord-Holland; 

- Sportservice Noord-Holland op grond van artikel 29 lid 4 van de 
Algemene subsidieverordening Bergen 2009, ontheffing te 
verlenen voor inzet van eigen middelen; 

- De sportverenigingen conform de bij dit advies toegevoegde 
bijlage een subsidie voor 2013 toe te kennen; 

- De subsidie voor 2011 definitief vast te stellen zoals opgenomen 
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in de bijlage (overwegingen subsidie 2013)  bij dit advies 
- In te stemmen met het toekennen van de jaarlijkse (retributie) 

subsidie aan Honk en Softbalvereniging The Bears, van € 3.137,- 
en aan Handbalvereniging Berdos, een bedrag van  
€ 2.889,-;  

- Balletschool Attitude een subsidie toe kennen van € 3.847,50 op 
grond van artikel 8 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 
Bergen 2009. 

11. 
 
 
 

131252 ONTW Onderwerp:  
Aanvulling beantwoording vraag betreffende project Volkstuinen 
Schoorldam naar aanleiding van ARC d.d. 28 februari 2013 
Besluit:  
Het college besluit akkoord te gaan met de aanvullende informatie naar 
aanleiding van de toezegging in de raadscommissie d.d. 28 februari 2013 
en door te sturen aan de raad. 

12. 
 
 
 

131255 BEC Onderwerp:  
Beslissing op verzoek tegemoetkoming planschade Duinweg 58 ZA 
Schoorl.  
Besluit:  
Het college besluit overeenkomstig het advies van het Kenniscentrum 
voor Overheid en Bestuur de aanvraag om een tegemoetkoming in de 
planschade op het perceel Duinweg 58 ZA te Schoorl af te wijzen. 
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