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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW180393 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Antwoord ingebrekestelling m.b.t. uitspraak Raad van State 9 januari 
2018 

Besluit Het college besluit: 
- De raad voor te stellen te besluiten aanvrager 

ingebrekestelling middels bijgaande brief op de hoogte te 
stellen van het gemeentelijk standpunt. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW180419 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Bestemmingsplan Chacha 

Besluit Het college besluit: 
- De raad voor te stellen bijgaande nota van zienswijzen en 

bestemmingsplan Chachaterrein vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW180428 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling IO-DIV 

  

Onderwerp Verslag archief KPI's Bergen 2018 (extern) en rapportage 
kwaliteitszorg 

Besluit Het college besluit: 
- Kennis te nemen van het (externe) verslag archief KPI’s 

Bergen 2018 (bijlage); 
- Kennis te nemen van de 1e (interne) rapportage 

kwaliteitszorg informatiebeheer (bijlage); 
- Kennis te nemen van het verbeteroverzicht o.b.v. de KPI 

verslagen (n.a.v. extern verslag); 
- Op het KPI verslag te reageren naar de archivaris middels 

bijgevoegde brief (bijlage); 
- De bijlagen ter kennisname aan te bieden bij de griffie via de 

nieuwsbrief voor de Raad. 
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Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW180435 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BDV-JZ 

  

Onderwerp Bevoegdhedenregeling colleges en burgemeesters 

Besluit Het college besluit: 
voor zover betreft zijn eigen bevoegdheden: 

1. De bijgevoegde Bevoegdhedenregeling colleges en 
burgemeesters BUCH 2018 vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester over 
de vaststelling van de bijgevoegde Bevoegdhedenregeling 
colleges en burgemeesters BUCH 2018. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW180424 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Ontwerp Kavelbesluit V Hollandse Kust Noord 

Besluit Het college besluit: 
- Een zienswijze in te dienen op het concept kavelbesluit V 

Hollandse Kust Noord om het economische voorschrift te 
verbreden. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW180429 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Memo Meicirculaire 2018 

Besluit Het college besluit: 
- Akkoord te gaan met het memo Meicirculaire 2018 en deze 

ter kennisgeving aan de raad aan te bieden; 
- De begrotingswijziging Meicirculaire 2018 ter vaststelling aan 

de raad aan te bieden; 
- Akkoord te gaan met het erratum Kadernota 2019 en deze 

aan de raad toe te zenden. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW180430 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vaststellen wijzigingen CAR-UWO 

Besluit Het college besluit: 
- De in de bijlage genoemde artikelen overeenkomstig te 

wijzigen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW180436 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Jaarrekening 2017 definitief 

Besluit Het college besluit: 
- De jaarstukken 2017 inclusief de jaarrekening en het verzoek 

tot resulaatbestemming ter vaststelling aan de raad aan te 
bieden; 

- De bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan de 
raad aan te bieden. 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW180438 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp brief aan de Raad van State 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met het verzenden van de brief aan de Raad 

van State die ter uitvoering van de motie van 31 mei 2018 is 
opgesteld; 

- Een afschrift van deze brief aan te leveren bij de griffie ter 
verzending aan de raad. 

 
 
  


