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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW170563 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Overeenkomst informatiebeheer voor de processen van VTH met 
Werkorganisatie BUCH 

Besluit Het college besluit: 
- De afspraken voor het archiefbeheer voor het team VTH met 

de Werkorganisatie BUCH te formaliseren en de 
dienstverleningsovereenkomst informatiebeheer VTH aan te 
gaan met de Werkorganisatie BUCH. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW170572 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Parkeerverordening 2018 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de concept-parkeerverordening 2018 en 

deze ter advisering en vaststelling voor te leggen aan de 
algemene raadscommissie respectievelijk de gemeenteraad; 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW170584 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Evaluatie en Uitvoeringsagenda sociaal domein 

Besluit Het college besluit: 
- Bijgaand raadsvoorstel ter behandeling aan de gemeenteraad 

voor te leggen, met daarin een advies over de monitoring in 
het sociaal domein en de Uitvoeringsagenda sociaal domein 
voor het komende jaar; 

- Bijgaande reactie (bijlage 4) op het advies van de 
adviesraden sociaal domein vast te stellen en aan de 
adviesraden te verzenden. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW170587 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Inspectienorm GGD kinderopvang 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de brief van de GGD Hollands 

Noorden. 
2. Akkoord te gaan met het voorstel om een prioritering aan 

te brengen in de inspecties. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW170591 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Woonplaatsbeginsel jeugdhulp 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met het convenant woonplaatsbeginsel 

jeugdhulp; 
2. De voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Inkoop Team 

(BIT), de opdracht te geven dit convenant namens de 
regiogemeenten te ondertekenen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW170592 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Tweede Tussenrapportage Werkorganisatie BUCH en concept 
begrotingswijziging Werkorganisatie BUCH 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de Tweede Tussenrapportage die is 

ontvangen van het bestuur van de Werkorganisatie BUCH. 
2. De concept begrotingswijziging op de begroting 2017-2018 

van de Werkorganisatie BUCH voor zienswijzen voor te 
leggen aan de raad. 

3. De raad te adviseren een zienswijze af te geven door de 
concept begrotingsijziging voor kennisgeving aan te nemen. 
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Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW170599 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp GGD Burap I en notitie Afwikkeling GGD dossier 

Besluit Het college besluit: 
- Burap I van GGD Hollands Noorden voor kennisgeving aan te 

nemen 
- Notitie ‘ Afwikkeling GGD Dossier: Feitenrelaas en 

verbeterpunten’ voor kennisgeving aan te nemen en deze ter 
kennisname aan de raad te sturen met daarbij aangegeven 
dat bijlage 3 en 4 van het feitenrelaas ingezien kunnen 
worden bij de GGD Hollands Noorden 

 
 

Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW170604 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Belastingverordeningen 2018 

Besluit Het college besluit: 
- De raad voor te stellen de belastingverordeningen 2018 vast 

te stellen; 
- De raad voor te stellen het besluit kwijtscheldingsregels 2018 

vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.12 

  

Adviesnummer BENW170605 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Ontwerp verkeersmaatregelen Eeuwigelaan 

Besluit Het college besluit: 
De Raad voor te stellen: 

1. Een fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan aan te 
leggen in de easy path betonplaten en hiervoor een krediet 
beschikbaar te stellen van € 1.000.000,= 

2. Om een krediet van € 315.000,= beschikbaar te stellen voor 
de grondverbetering en het plaatsen van 56 extra bomen.  

3. Voor het uitwerken van het concept inrichtingsplan naar een 
definitief plan, een krediet van € 60.000,= beschikbaar te 
stellen 

4. De werkzaamheden te koppelen aan onderhoudsmaatregelen 
van de Eeuwigelaan 

5. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen en de extra 
kapitaallasten te dekken uit het begrotingssaldo 
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Agendapuntnr. 004.13 

  

Adviesnummer BENW170611 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp plandeel Harmonielocatie in project Mooi Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- Olie Exploitatiemij B.V. te berichten conform bijgevoegde 

conceptbrief; 
- De raad te informeren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.14 

  

Adviesnummer BENW170585 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Project Oude Hof 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met het voorgestelde inrichtingsplan voor 

landgoed 't Oude Hof. 
2. Het plan ter vaststelling voor te leggen aan de raad.  
3. De raad te verzoeken op basis van dit plan een 

bestemmingsplan procedure op te starten 
4. De raad te verzoeken om bijgevoegde begrotingswijziging 

vast te stellen. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.16 

  

Adviesnummer BENW170615 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Memo aan raad over Mooi Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de memo; 
- De raad te informeren met de memo. 
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Agendapuntnr. 004.17 

  

Adviesnummer BENW170618 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Plan De 7 Dorpelingen 

Besluit Het college besluit: 
- Kennis te nemen van de brief van de burgemeester waarin zij 

antwoord geeft op het verzoek van de fracties van 
GroenLinks, de VVD en Gemeentebelangen BES. 

- De memo waarin de vragen van deze fracties worden 
beantwoord, vast te stellen. 

- De memo als bijlage te voegen bij de brief van de 
burgemeester en deze toe te zenden aan de ondertekenaars 
van de brief en de griffier. 

 


