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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW170362 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-VTH 

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar conform advies bezwaarcommissie 

Besluit Het college besluit: 
Het bezwaarschrift, voor zover gericht tegen de 
omgevingsvergunning voor de woning op het perceel: 

1. Groeneweg 28D (Groene Hof 4) Bergen d.d. 24 november 
2016 niet ontvankelijk te verklaren; 

2. Groeneweg 28F (Groene Hof 6) Bergen d.d. 20 december 
2016 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

3. Groeneweg 28E (Groene Hof 5) Bergen d.d. 16 februari 2017 
ontvankelijk en, onder aanvulling van de motivering, 
ongegrond te verklaren, een en ander conform bijgaande 
conceptbrief. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW170368 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Bergen, Egmond en Schoorl op de kaart! 

Besluit Het college besluit: 
- € 20.000 beschikbaar te stellen voor extra promotie van onze 

mooie gemeente en de opdracht hiervoor neer te leggen bij 
Holland boven Amsterdam 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW170381 

Classificatie Openbaar 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Vervolg advies Sociale Kaart 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met het afwijken op het eigen inkoopbeleid en 

een enkelvoudige onderhandse aanbesteding te starten i.p.v. 
de meervoudig onderhandse procedure. 

2. De kosten voor de sociale kaart te voldoen uit het Wmo     
      Innovatiebudget en hiervoor bijgevoegde begrotingswijziging   
      vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW170385 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over ontwikkelingen Parkhotel in 
Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke 

vragen van de fractie van Gemeentebelangen over de 
ontwikkelingen bij het Parkhotel vast te stellen en de brief met 
de beantwoording te verzenden naar de fractie. 

            Aan de griffie  wordt gevraagd de beantwoording te plaatsen   
            op de agenda van de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW170386 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp verlenen omgevingsvergunning Groeneweg 38 

Besluit Het college besluit: 
De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: 

- Handelen in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, 
eerste lid onder c Wabo). 

 
 

Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW170388 

Classificatie Openbaar 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Actieplan 'aanpak personen met een verward gedrag' 

Besluit Het college besluit: 
1. Het Actieplan 'aanpak personen met een verward gedrag' 

vast te stellen. 
2. Bijgaand memo ter kennisname te versturen naar de  

            gemeenteraad en de Adviesraad sociaal domein Bergen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 4 juli 2017 
 

Pagina 3 van 5 
 

Agendapuntnr. 003.07 

  

Adviesnummer BENW170394 

Classificatie Openbaar 

Afdeling sl-bl 

  

Onderwerp niewsbrief sociaal domein 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de nieuwsbrief sociaal domein, juli 2017, 

en deze ter informatie te verstrekken aan de gemeenteraad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW170377 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan Doorntjes 22 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en 

bijbehorende stukken en deze vrij te geven voor inspraak en 
vooroverleg. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW170379 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Principeverzoek Parnassiapark - bouw van 4 woningen 

Besluit Het college besluit: 
- Het principeverzoek voor de bouw van 4 woningen in het 

Parnassiapark af te wijzen. 
 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW170382 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Besluit Verweer beroepsschriften bestemmingsplan ChaCha terrein 

Voorstel Het college besluit: 
1. Geen verweer te voeren tegen de ingediende 

beroepsschriften gericht tegen het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan ChaCha-terrein; 

2.  Te starten met het voorbereiden van een nieuw besluit. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW170390 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Memo aan raad over initiatief D66 inzake culturele aanjager 

Besluit Het college besluit: 
- Bijgaande memo over de culturele aanjager voor het 

Cultureel Bergens Platform aan de raad te sturen als reactie 
op het initiatief van D66. 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW170392 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Aangepaste jaarrekening 2016 inclusief controleverklaring 

Besluit Het college besluit: 
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 inclusief 

controleverklaring en deze aan de raad aan te bieden; 
- Kennis te nemen van de memo aanpassingen definitieve 

jaarstukken 2016'' en deze aan de raad aan te bieden; 
- De memo met de reactie op het rapport van bevindigen vast 

te stellen en aan te bieden aan de commissie van onderzoek 
- De aangepaste raadsvoorstel en raadsbesluit met de 

aangepaste begrotingswijziging vast te stellen en aan te 
bieden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW170397 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanwijzen loco-secretaris Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- Op grond van artikel 106 Gemeentewet mevrouw drs. M.C.M. 

(Marleen) Wijnker, programmamanager SamenLeven, aan te 
wijzen als locosecretaris. 

- In te stemmen met de vervangings- en escalatieregeling zoals 
deze voor het zomerreces 2017 wordt voorgesteld. 
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Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW170399 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Digitale nieuwsbrief aan de raad 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de digitale nieuwsbrief van het college dd 

5 juli 2017 en deze te verzenden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW170400 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling wethouder/ambtenaar 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de verzending van de schriftelijke reactie 

aan de indiener. 

 
 

Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW170350 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Regionaal Omgevingsbeeld Alkmaar "Diversiteit als Troef" 

Besluit Het college besluit: 
1. het Omgevingsbeeld Regio Alkmaar ‘Diversiteit als 

Troef’ vast te stellen; 
2. het Omgevingsbeeld ter kennisname aan de Raad toe te 

zenden. 
 

 

Agendapuntnr. 004.12 

  

Adviesnummer BENW170404 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Erratum kadernota 208 

Besluit Het college besluit: 
- Bijgaand erratum Kadernota 2018 aan de raad aan te bieden. 

 


