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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW170449 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Gebruiksovereenkomst gemeentehuis Bergen 

Besluit Het college besluit: 

 Tot het in gebruik geven van delen van het gemeentehuis van 
Bergen en van andere onderkomens aan de werkorganisatie 
BUCH, te formaliseren in een gebruiksovereenkomst. 

 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW170570 

Classificatie Openbaar 

Afdeling WB-ON 

  

Onderwerp Evaluatie Afvalbeleidsplan 2011-2015 

Besluit Het college besluit: 

 Kennis te nemen van de evaluatie Afvalbeleidsplan 2011-
2015, 

 De evaluatie ter kennisname aan te bieden aan de raad. 

 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW170704 

Classificatie Openbaar 

Afdeling CWV-PR 

  

Onderwerp Herinrichting plan Buitenduin Schoorl 

Besluit Het college besluit: 

 De raad te verzoeken in te stemmen met het definitief 
ontwerp voor de herinrichting van plan Buitenduin; 

 De raad te verzoeken het college opdracht geven de hiervoor 
noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan op te 
stellen en in procedure te brengen; 

 De raad te verzoeken het voorbereidingskrediet plan 
Buitenduin € 50.000,00 en het uitvoeringskrediet  
€ 445.000,00, volgens ramingdossier d.d. 1 december 2017, 
vast te laten stellen; 

 De raad te verzoeken de bijgevoegde begrotingswijziging vast 
te stellen en dit ten laste te laten brengen van het 
begrotingssaldo. 
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Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW170724 

Classificatie Openbaar 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Incidenteel subsidiebudget cultuur 2018 

Besluit Het college besluit: 

 De raad voor te stellen voor 2018 opnieuw een incidenteel 
subsidiebudget voor cultuur beschikbaar te stellen van € 
25.000,- ten laste van het begrotingssaldo. 

 

Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW170725 

Classificatie Openbaar 

Afdeling ro-pp 

  

Onderwerp Wijziging bestemmingsplan bouw van een stolpwoning - Hogenweg 1 
in Schoorl 

Besluit Het college besluit: 

 Het wijzigingsplan Hogenweg 1 betreffende de omzetting naar 
een woonbestemming en de nieuwbouw van een stolpwoning 
als ontwerp ter inzage te leggen; 

 Indien er geen zienswijzen worden ingediend, het 
wijzigingsplan vast te stellen. 

 

Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW170732 

Classificatie Openbaar 

Afdeling BDV-CA 

  

Onderwerp Normenkader 

Besluit Het college besluit: 

 Tot het vaststellen van het Normenkader 2017 voor de 
rechtmatigheidscontrole jaarrekening 2017;   

 Het Normenkader 2017 via de commissie van onderzoek ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden. 

 

Agendapuntnr. 003.07 

  

Adviesnummer BENW170737 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Vaststelling VTH-uitvoeringsprogramma 2018-2019 RUD NHN 

Besluit Het college besluit: 
1. Het VTH-uitvoeringsprogramma Deel I (2018) en Deel II 

(2018-2019) vast te stellen; 
2. De raad hier over te informeren in de eerstvolgende 

nieuwsbrief. 
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Agendapuntnr. 003.08 

  

Adviesnummer BENW170750 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Groeneweg 32a in Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Groeneweg 32a 

in Bergen inclusief de nota zienswijzen vast te stellen op 
basis van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening en 
voorts;  

2. Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken te 
publiceren en verzenden op basis van artikel 3.8 lid 3 Wro. 

 

Agendapuntnr. 003.09 

  

Adviesnummer BENW170751 

Classificatie Openbaar 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Wijzigingsverordening sociaal domein 

Besluit Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van de 

Verordening sociaal domein gemeente Bergen 2017; 
2. De wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente 

Bergen 2017 ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

 

Agendapuntnr. 003.10 

  

Adviesnummer BENW170753 

Classificatie Openbaar 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst voor de 

regio Noord-Holland Noord (inclusief Uitgeest) voor de 
uitvoering van Veilig Thuis NHN; 

2. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst voor 
Veilig Thuis; 

3. De raad hierover te informeren via de eerste nieuwsbrief 
sociaal domein in 2018. 
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Agendapuntnr. 003.11 

  

Adviesnummer BENW170756 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Bekrachtiging geheimhouding grex Mooi Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 

sub b Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding te 
leggen op de grondexploitatie Mooi Bergen met alle 
bijbehorende bijlagen; 

2. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding op 
grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub 
b Wet openbaarheid van bestuur ten aanzien van de herijking 
van de grondexploitatie in project Mooi Bergen te 
bekrachtigen. 

 

Agendapuntnr. 003.12 

  

Adviesnummer BENW170760 

Classificatie Openbaar 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Formatie en financiering J&G-coaches 

Besluit Het college besluit: 
1. Instemming om in 2018 de formatie regionale J&G-coaches te 

verhogen van 4,78 in 2017 naar 5 fte in 2018; is inclusief 
aansluiting Castricum en Uitgeest plus 0,05 scholingsbudget; 

2. Instemming met het nieuwe uurtarief (lager) voor de regionale 
J&G-coaches, conform het uitgangspunt voor de verlenging 
jeugdhulp voor 2018 (€ 62,86 J&G coach en €79,28 
gedragswetenschapper); 

3. Instemming met verlenging projectleiding voor 12 uur voor de 
duur van 1 jaar (voorheen werd de projectleiding bekostigd 
door extra VSV middelen) uurtarief €89,28;  

4. Instemming met het beleggen van projectleiderschap bij MEE 
& de Wering onder de afgesproken voorwaarden. 
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Agendapuntnr. 003.13 

  

Adviesnummer BENW170761 

Classificatie Openbaar 

Afdeling BS 

  

Onderwerp Jaarplan en bestuurlijke kalender 2018 regio Alkmaar 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met het jaarplan 2018 regio Alkmaar; 
2. In te stemmen met de bestuurlijke kalender 2018 regio 

Alkmaar; 
3. Het jaarplan en de bestuurlijke kalender ter informatie te 

verzenden aan de gemeenteraad; 
4. Nut en noodzaak van concretisering van de strategische 

samenwerkingsagenda te onderschrijven. 

 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW170634 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanschaf Back Stop (Ballenvanger honkbalveld) "The Bears" 

Besluit Het college besluit: 

 Achteraf een krediet van € 17.000,- beschikbaar te stellen 
voor de aanschaf van een Back Stop (ballenvanger) voor 
"The Bears". 

 De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen en de 
kapitaalslasten van circa € 2.000,- te dekken uit het 
begrotingsaldo. 

 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW170718 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Advies winningsvergunning TAQA/ Bergen aan Zee 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het advies van SodM van  8 november 

2017; 
2. In te stemmen met het advies en de Minister van 

Economische Zaken overeenkomstig bij gevoegde 
conceptbrief te adviseren; 

3. De raad via de nieuwsbrief te informeren. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW170729 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Proces Bestuurlijke besluitvorming, een tussenoplossing 

Besluit Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met de invoering van het vernieuwde 

uniforme B&W advies sjabloon per 1 januari 2018 (bijlage 1) 
2. Akkoord te gaan met het vernieuwde proces ten behoeve van 

de toekomstige implementatie in Corsa in het 5e huis (bijlage 
2) 

 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW170734 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2017 en 2018 gemeente 
Bergen. 

Besluit Het college besluit: 

 Voor 2017 ambtshalve een vergoeding beschikbaar te stellen 
voor de bewegingsonderwijsruimte van De Ruimte (SHO), de 
binnengym van de ARH en voor de kosten van buitengym 
voor PCC, BSG en ARH op sportpark De Kiefthoek tot een 
bedrag van circa 79.000,- euro en dit ten laste te brengen van 
de begroting van 2017. 

 Voor 2018 het OHP vast te stellen op een bedrag van 
78.482,22 euro. 

 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW170742 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanwezigheid van een 
bouwwerk voor recreatief nachtverblijf op het perceel Herenweg 23 
S/Z te Bergen 

Besluit Het college besluit: 

 In te stemmen met de nota zienswijzen; 

 De raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen 
voor het project af te geven; 

 Na afgifte van de verklaring van geen bedenkingen door de 
raad de vergunning te verlenen. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW170749 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Sportpenning 

Besluit Het college besluit: 
1. De Beleidsiregels gemeentelijke onderscheidingen 2017 vast 

te stellen; 
2. In te stemmen met  het ontwerp van EK medailleur voor de 

sportpenning. 
3. De raad informeren via de nieuwsbrief. 

 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW170754 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Vaststellen stedenbouwkundig verkavelingsplan voor het BSV-
complex 

Besluit Het college besluit: 
de raad voor te stellen: 

1. In te stemmen met het stedenbouwkundig verkavelingsplan 
dat voorziet in de bouw van circa 88 woningen; 

2. In te stemmen met de differentiatie in het 
woningbouwprogramma en de in het raadsvoorstel 
beschreven criteria voor de invulling van de drie 
onderscheidende woningcategorieën; 

3. In te stemmen met het procesvoorstel gericht op de realisatie 
van de woningbouwlocatie waarbij Sweco B.V. als 
risicodragend gebiedsregisseur op treedt en het college op te 
dragen hiertoe met Sweco B.V. de benodigde 
overeenkomsten aan te gaan; 

4. Het college opdracht te geven op basis van het 
stedenbouwkundig verkavelingsplan een herziening van het 
bestemmingsplan voor te bereiden en in procedure te 
brengen. 
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Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW170757 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Herinrichting openbare ruimte in project Mooi Bergen 

Besluit Het college besluit: 
de raad voor te stellen: 

1. In te stemmen met de Nota van Antwoord op de ingediende 
inspraakreacties; 

2. Het gewijzigde voorstel tot herinrichting van de openbare 
ruimte met het bijbehorende voorlopig ontwerp vast te stellen 
en het college opdracht te geven dit uit te werken tot een 
definitief ontwerp; 

3. In te stemmen met het Ambitiedocument Toepassing Kunst in 
de openbare ruimte in project Mooi Bergen en het college 
opdracht te geven hiertoe een Plan van Aanpak op te stellen; 

4. Bij de herijking van de grondexploitatie Mooi Bergen (grex) 
ten laste van de algemene reserve € 250.000 toe te voegen 
aan de grex voor het onderdeel 'toepassing kunst'; 

5. Het college opdracht te geven een Plan van Aanpak op te 
stellen voor het realiseren van de sokkelroute van het nieuwe 
Dorpsplein naar museum Kranenburgh. 

 

Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW170759 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp De Beeck herbouw 

Besluit Het college besluit: 

 In te stemmen met de voorgestelde processtap inzake De 
Beeck, waarbij de opties in beeld worden gebracht voor het 
herbouwen van een multifunctioneel centrum op de locatie 
van De Beeck. 

 

Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW170764 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Uitstel besluit subsidieverlening 2018 

Besluit Het college besluit: 

 Op grond van artikel 8, lid 3 van de Algemene 
subsidieverordening Bergen 2016 uiterlijk 1 maart 2018 een 
besluit te nemen op de vaststelling 2016 en subsidieverlening 
2018. 
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Agendapuntnr. 004.12 

  

Adviesnummer BENW170767 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Digitale Nieuwsbrief 20 december 2017 

Besluit Het college besluit: 

 In te stemmen met de digitale nieuwsbrief van 20 december 
2017 en deze te verzenden naar de raad. 

 

Agendapuntnr. 004.13 

  

Adviesnummer BENW170769 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar Wob-verzoek Kühner 

Besluit Het college besluit: 

 Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over 
te nemen en het primaire besluit van 24 augustus 2017 te 
herroepen waarbij de beslissing op bezwaar daarvoor in de 
plaats wordt gesteld. 

 

Agendapuntnr. 004.14 

  

Adviesnummer BENW170772 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Wensen en bedenkingen initiatiefvoorstel Slotkwartier 

Besluit Het college besluit: 

 De bij dit voorstel gevoegde wensen en bedenkingen ten 
aanzien van het initiatiefvoorstel Slotkwartier kenbaar te 
maken aan de gemeenteraad. 
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Agendapuntnr. 004.15 

  

Adviesnummer BENW170747 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Watertorengebied 

Besluit Het college besluit: 

 De raad voor te stellen het bestemmingsplan 
Watertorengebied inclusief nota zienswijzen vast te stellen 

 De raad voor te stellen de beeldkwaliteitscriteria Ambitienota 
Watertorenterrein vast te stellen en toe te voegen aan de 
welstandsnota Bergen (2004) 

 De raad voor te stellen de bijgevoegde begrotingswijziging 
vast te stellen 

 Dat er op basis van de m.e.r.-beoordeling geen 
milieueffectrapport (MER) hoeft te worden uitgevoerd, omdat 
er geen bijzondere omstandigheden aan de orde zijn 
waardoor de voorgenomen activiteit belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu zou kunnen veroorzaken 

 Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken te 
publiceren en verzenden op basis van artikel 3.8 lid 3 Wro 

 

Agendapuntnr. 004.16 

  

Adviesnummer BENW170748 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Aangepaste planologische visie "recreatiewoningen op particuliere 
erven met een woonbestemming ten behoeve van (tijdelijke) 
permanente bewoning 

Besluit Het college besluit: 
- De raad voor te stellen de aangepaste planologische visie 

"recreatiewoningen op particuliere erven met een 
woonbestemming" vast te stellen. 

 

Agendapuntnr. 004.17 

  

Adviesnummer BENW170758 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Stand van zaken vervolg Thuiskamer Egmond-Binnen 

Besluit Het college besluit: 
- De stand van zaken van het vervolg van de Thuiskamer in 

Egmond-Binnen ter kennisname aan te nemen. 
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Agendapuntnr. 004.20 

  

Adviesnummer BENW170771 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanwijzingsbesluit 2018 en Nadere Regels 2018 

Voorstel Het college besluit: 
- Het Aanwijzingsbesluit 2018 ( waarin een zone G voor 

Egmond aan Zee wordt geïntroduceerd) vast te stellen; 
- De Nadere Regels 2018 (waarin geen inhoudelijke 

wijzigingen zijn t.o.v. de Nadere Regels 2017) vast te stellen. 

Besluit Conform vastgesteld 
 

Agendapuntnr. 004.23 

  

Adviesnummer BENW170784 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Onttrekking woningen door recreatieve verhuur 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met voorliggend voorstel ‘het tegenaan van het 

structureel onttrekken van reguliere woningen (met de 
bestemming wonen) aan de woningvoorraad’; 

2. Het budget 2018 voor Handhaving (6830400) te verhogen 
met € 40.000 te koste van het geprognosticeerde 
begrotingsresultaat, door bijgaande begrotingswijziging vast 
te stellen. 

 

Agendapuntnr. 004.25 

  

Adviesnummer BENW170786 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Conceptbesluit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) 
van de Regionale 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het gewijzigde conceptbesluit voor de 

vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de 
Regionale Uitvoeringsdienst NHN op 8 maart 2018 
betreffende begrotingswijziging 2018 en de Kaderbrief RUD 
NHN, waarin opgenomen de financiering van het Masterplan 
ICT en achterliggende stukken. 

2. De gemeenteraad hier over te informen en voor te stellen om 
bijgaande zienswijzen vast te stellen. 

 
 


