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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW170536 

Classificatie Openbaar 

Afdeling SL-ST 

  

Onderwerp Leerplicht Jaarverslag 2016-2017 

Besluit Het college besluit: 
- Het Jaarverslag leerplicht 2016-2017 in Infographic vorm op 

23 november 2017 ter informatie aan de Algemene 
Raadscommissie voor te leggen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW170564 

Classificatie Openbaar 

Afdeling IO-DIV 

  

Onderwerp Besluit mandaat en archiefovereenkomst GR RUD NH 

Besluit Het college besluit: 
1. De archiefovereenkomst met de RUD NHN aan te gaan; 
2. De directeur van de RUD NHN met terugwerkende kracht 
    tot en met 1 januari 2014 mandaat, volmacht en machtiging 
    te verlenen voor het archiefbeheer conform bijgaand besluit 
    Mandaat, machtiging en volmacht Regionale 
    Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Archief 2017 
    gemeente Bergen; 
3. In te stemmen met bijgaande begeleidende brief met 
    specifieke voorwaarden indien zich een exit-scenario 
    voordoet. 

 
 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW170553 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar perceel Voorstraat 82a te Egmond aan Zee 

Besluit Het college besluit: 
1. Het bestreden besluit, onder aanvulling van de motivering 

door verwijzing naar het advies van de commissie van 
advies voor bezwaarschriften in stand te laten; 

2. Geen proceskostenvergoeding toe te kennen. 
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Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW170566 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Levering aandelen Ontwikkelingsbedijf NHN 

Besluit Het college besluit: 
1. Over te gaan tot levering van aandelen aan de gemeente 

Uitgeest conform bijgaande conceptakte ‘Levering 
aandelen’ Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. 

2. De burgemeester bijgaande volmacht verkoper te laten 
ondertekenen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW170567 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Concessie Noord-Holland Noord 2018-2028 

Besluit Het college besluit: 
- Kennis te nemen van het voorstel over het vervoerplan van 

Connexxion betreffende de concessie van het busvervoer 
Noord-Holland Noord 2018-2028. Naar aanleiding van het 
vervoerplan richting Connexxion (en zo nodig Provincie 
Noord-Holland) te pleiten voor het in stand houden van buslijn 
155 en buslijn 164 of daarvoor een goed alternatief aan te 
bieden en hierbij op te trekken met de gemeente Castricum. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW170568 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Digitale Nieuwsbrief van college aan de raad 25 oktober 2017 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de digitale nieuwsbrief van 25 oktober 

2017 waar een tekst over het Wob verzoek van Mooier 
Bergen wordt toegevoegd en deze te verzenden naar de 
raad. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW170571 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Beantwoording openstaande vragen na algemene raadscommissie 
begroting 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de beantwoording van de openstaande 

vragen die zijn gesteld tijdens de behandeling van de 
begroting in de algemene raadscommissie van 12 oktober 
2017 en deze aan te bieden aan de griffie voor het verzenden 
aan de raad 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW170574 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Besluit op bezwaar weigering uitrit Heereweg 77 te Schoorl 

Besluit Het college besluit: 
- Het bestreden besluit te herroeppen en een 

proceskostenvergoeding toe te kennen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW170595 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar 

Besluit Het college besluit:  
- In te stemmen met bijgevoegd besluit waarbij de beslissing op 

bezwaar van 27 juli 2017, hangende de beroepsprocedure bij 
de rechtbank Noord-Holland, wordt gewijzigd met dien 
verstande dat de bijlagen bij de reeds geopenbaarde e-
mailberichten alsnog worden geopenbaard voor zover de 
uitzonderingsgronden van de artikelen 10 en 11 van de Wet 
openbaarheid van bestuur zich hiertegen niet verzetten. 
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Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW170597 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Verzoek tot opheffen geheimhouding Grondexploitatie Mooi Bergen 
2.0 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit 

waarbij de gemeenteraad wordt verzocht de geheimhouding 
zoals die rust op de, kort gezegd, grondexploitatie Mooi 
Bergen 2.0 te laten voortduren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW170598 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Besluit Wob-verzoek Stichting Mooier Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met bijgevoegd besluit waarbij het verzoek van 

de Stichting Mooier Bergen op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gedeeltelijk wordt 
toegewezen en de gevraagde documenten worden verstrekt 
voor zover de uitzonderingsgronden in de Wob daaraan niet 
in de weg staan. 

 
 


