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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW170452 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp vervolg voortzetting regionaal ruimtelijke economische samenwerking 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de ondertekening van de 2 bijgaande 

overeenkomsten t.b.v. de voortzetting van de regionaal 
ruimtelijk-economische samenwerking. 

2. Kennis te nemen van bijgaande reactie van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders op de wensen en 
bedenkingen van de raad. 

3. De raad hierover via de nieuwsbrief van het college aan 
de raad te informeren.  

4. Kennis te nemen van het verlenen van volmacht aan 
wethouder O. Rasch om de onder 1. genoemde 
overeenkomsten namens de gemeente Bergen te 
ondertekenen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW170525 

Classificatie Openbaar 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp BCF-traject Kranenburgh 

Besluit Het college besluit: 
- Bijgaande beleidsbrief 2018 vast te stellen voor het BCF-

traject van Stichting Kranenburgh 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW170533 

Classificatie Openbaar 

Afdeling BDV-CA 

  

Onderwerp Septembercirculaire 2017 

Besluit Het college besluit: 
- Bijgaand memo vast te stellen en deze ter kennisgeving aan 
  de raad aan te bieden; 
- Akkoord te gaan met bijgaand erratum betreffende saldo- 
  overzicht in verband met opname van de 
  septembercirculaire en deze aan de raad toe te sturen; 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW170441 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Bestemmingsplan "de Zeven Dorpelingen" 

Besluit Het college besluit: 
1. De raad te adviseren het bestemmingsplan "de Zeven 
Dorpelingen" inclusief de nota beantwoording zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen vast te stellen; 
2. Het Beeldkwaliteitsplan "Harmonielocatie Mooi Bergen" ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden; 
3. De raad voor te stellen de doorsteek tussen de Karel de 
Grotelaan en het Plein te onttrekken aan het openbaar 
verkeer. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW170532 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Bestuurlijke Agenda versie 3 oktober 2017 

Besluit Het college besluit: 
- De Bestuurlijke Agenda versie 3 oktober 2017 vast te stellen 

en deze aan te leveren bij de griffie voor verzending aan het 
presidium en de raad. 

 


