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Agendapuntnr. 005.01 

  

Adviesnummer BENW180350 

Classificatie Openbaar  (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vragen fractie CDA over stand van zaken ontwikkelingen winkelhart 
en dorpsplein 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van 

fractie van het CDA over stand van zaken ontwikkelingen 
winkelhart en dorpsplein Bergen;  

2. De beantwoording van de vragen via de griffie ter kennis te 
brengen aan de fractie van het CDA en de overige leden van 
de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 005.02 

  

Adviesnummer BENW180364 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Ontrekking openbaarheid Alexanderlaantje - ingebrekestellingen niet 
tijdig beslissen en beslissing o 

Besluit Het college besluit: 
De raad te adviseren:  

1. Het advies van de Commissie Bezwaarschriften over te 
nemen;  

2. Het bestreden besluit om het 'Alexanderlaantje' aan de 
openbaarheid te onttrekken in stand te laten met aanvulling 
en verbetering van de motivering; 

3. Het verzoek om proceskostenvergoeding van Nedralux BV 
namens Barones F. L. van Hoevell af te wijzen; 

4. Naar aanleiding van de ingebrekestelling wegens het niet 
tijdig beslissen,  het verzoek van Klaver van der Hooft Posch 
Advocaten namens Schrama B.V. af te wijzen;   

5. Naar aanleiding van de ingebrekestelling wegens het niet 
tijdig beslissen, de maximaal verbeurde dwangsom van 1.260 
euro aan Nedralux B.V. namens Barones F. L. van Hoevell 
toe te wijzen. 
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Agendapuntnr. 005.03 

  

Adviesnummer BENW180366 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V. 

Besluit Het college besluit: 
1. De portefeuillehouder EZ te machtigen namens de gemeente 

het woord te voeren tijdens deze Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van het Ontwikkelingsbedrijf; 

2. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 
juni 2018 de voorgestelde inbreng te leveren; 

3. De agenda en bijbehorende stukken ter kennisname aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

 
 

Agendapuntnr. 005.04 

  

Adviesnummer BENW180367 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op Wob-verzoek inzake afhandeling planschade Kerkedijk 
142s 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met bijgevoegde beslissing waarbij het 

verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
gedeeltelijk wordt toegewezen en de gevraagde documenten 
worden verstrekt voor zover de uitzonderingsgronden in de 
Wob daaraan niet in de weg staan. 

 
 

Agendapuntnr. 005.05 

  

Adviesnummer BENW180369 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen het plaatsen van twee ondergrondse 
afvalcontainers 

Besluit Het college besluit: 
- Tot het herroepen van het bestreden besluit door de 

aanvulling van de activiteit 'uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde' , aan het besluit tot het verlenenen van een 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee 
ondergrondse afvalcontainers aan de Karel de Grotelaan 
tegenover 6, toe te voegen. 

 
 
 
 



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 5 juni 2018 
 

Pagina 3 van 3 
 

 

Agendapuntnr. 005.06 

  

Adviesnummer BENW180370 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Kadernota 2019 

Besluit Het college besluit: 
- Het stuk kadernota 2019 collegebevoegdheid en de 

bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 
- Akkoord te gaan met het stuk Kadernota 2019 

raadsbevoegdheid en de bijbehorende begrotingswijziging, en 
deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

 
 


