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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW170412 

Classificatie Openbaar 

Afdeling sl-bl 

  

Onderwerp Vaststellen actieplan Participatie periode 2017-2020 

Besluit Het college besluit: 
1. Het Actieplan Participatie vast te stellen voor de periode 

2017-2020. 
2. De kosten voortkomend uit het actieplan ten laste te laten 

komen van het beschikbare participatiebudget. 
3. Het Actieplan Participatie ter kennisname aan de 

gemeenteraad te sturen. 
4.  In te stemmen met het ambtelijk advies op de adviezen van 

de adviesraden sociaal domein. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW170415 

Classificatie Openbaar 

Afdeling sl-bl 

  

Onderwerp Preventiecoalitie 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met het plan Preventiecoalitie: Samen werken 

aan een integrale domeinoverstijgende zorg-en hulpverlening 
in de regio Alkmaar; 

2. In te stemmen met deelname van de wethouders mw. E. 
Konijn en dhr. J. Mesu namens de regio Alkmaar aan de 
stuurgroep (en deelname van vertegenwoordigers van HHW/ 
LD, Alkmaar en BUCH aan werkgroep(en);  

3. In te stemmen met een bijdrage van één derde van de totale 
kosten, zijnde € 34.805,-, te verdelen naar rato over de 
gemeenten in de regio Alkmaar conform berekening, waarbij 
de bijdrage voor de gemeente Bergen € 3.630,- bedraagt;  

4. De intentieovereenkomst preventiecoalitie samenwerken aan 
integrale domeinoverstijgende zorg- en hulpverlening in de 
regio Alkmaar aan te gaan; 

5. De burgemeester verleent volmacht aan wethouder J. Mesu 
om de intentieovereenkomst namens de gemeente te 
tekenen. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW170387 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar perceel Dorpsstraat 34 in Bergen 

Besluit Het college besluit: 
Om conform bijgaande concept brieven: 

1. Het bezwaarschrift van 15 mei 2017 (17ip.02252), onder 
aanvulling van de motivering in het advies van de 
bezwaarschriftencommissie, niet ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaarschrift van 29 maart 2017 (17ip.01667) 
ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit in stand te laten en daarbij een 
kennelijke   
verschrijving in de bestreden vergunning te herstellen in die 
zin, dat in het dictum bij ‘artikel 2.1, lid 1 en onder c en artikel 
2.12, lid 1, onder a’  de toevoeging ‘onder 3’ wordt vervangen 
door ‘onder 2’. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW170407 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar voor de nieuwbouw van hotel Het Park 

Besluit Het college besluit: 
           Conform bijgaande concept brief:  

1. De bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren van: 
a) 14 april 2017 (17ip.01675); 
b) 7 april 2017 (17ip.01463); 
c) 17 april 2017 (17ip.02293); 
d) 19 april 2017 (17ip.01645); 
e) 19 april 2017 (17ip.01646);  
2. Het bestreden besluit in stand te laten; 
3.   Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW170410 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Consequenties voortzetten sensoring 

Besluit Het college besluit: 
- Te continueren met het in kaart brengen van koopstromen 

met behulp van sensoring gedurende het jaar 2017. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW170411 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar conform advies bezwaarcommissie 

Besluit Het college besluit: 
- Om, onder gegrondverklaring van het bezwaarschrift van 28 

maart 2017 (17ip.01198), het besluit van 6 maart 2017, tot 
verlening van een omgevingsvergunning voor zeven 
recreatiewoningen en een dienstwoning op het perceel 
Heereweg 77 in Schoorl,  te herroepen. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW170389 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar Molenweidtje 4 en 4a in Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- Conform bijgaande conceptbrief het bezwaarschrift van 15 

mei 2017 (17ip.02248) niet ontvankelijk te verklaren. 

 
 


