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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW180397 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Verbeterplan naar aanleiding van het jaarverslag 2017 van de 
commissie bezwaarschriften 

Besluit Het college besluit: 
- Kennis te nemen van het verbeterplan naar aanleiding van de 

aanbevelingen in het jaarverslag 2017 van de commissie 
bezwaarschriften Bergen en deze via de nieuwsbrief aan de 
raad ter kennis name aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW180417 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Brief staand want visserij 

Besluit Het college besluit: 
- Een afschrift van de brief van de minister inzake staand want 

visserij ter kennisname naar de raad te sturen; 
- Een bericht hierover op te nemen in de nieuwsbrief voor de 

raad; 
- De Egmondse vissers van het besluit van de minister op de 

hoogte te brengen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW180425 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Verhoging subsidieplafond 2018 Subsidieregeling Energiebesparing 
bestaande woningbouw 2016-2018 

Besluit Het college besluit: 
- Het subsidieplafond voor 2018 zoals genoemd in de 

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 
gemeente Bergen 2016 – 2018 te verhogen van € 25.000,- 
naar € 35.000,-; 

- De Tweede wijziging van de Subsidieregeling 
Energiebesparing bestaande woningbouw gemeente Bergen 
2016 – 2018 vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW180432 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beantwoording raadsvragen inzake losloopgebieden voor honden 

Besluit Het college besluit: 
- Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen aan de 

fractie van het CDA en deze ter beschikking te stellen aan de 
grifie voor verzending naar de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW180437 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Schriftelijke vragen fractie GroenLinks 

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

vragen van de fractie van GroenLinks overeenkomstig 
bijgevoegde (concept)brief en deze raadsbrief te verzenden 
aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW180439 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar, T. van Os inzake Herenweg 45 

Besluit Het college besluit: 
- Het advies van de commissie van advies voor de 

bezwaarschriften over te nemen en de bestreden besluiten in 
stand te laten; 

- De verzoeken om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW180442 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar inzake Idenslaan 23 

Besluit Het college besluit: 
- Het advies van de commissie van advies voor de 

bezwaarschriften over te nemen en het bestreden besluit in 
stand te laten onder aanvulling van de motivering. 
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Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW180446 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar inzake Camperduin 9 

Besluit Het college besluit: 
- Het advies van de commissie van advies voor de 

bezwaarschriften op te volgen het het bezwaar niet- 
ontvankelijk te verklaren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW180448 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Stand van zaken Veilig Thuis 

Voorstel Het college besluit: 
- Kennis te nemen van bijgevoegde raadsinformatiememo 

stand van zaken Veilig Thuis en deze door te zenden aan de 
raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW180450 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar inzake Van Blaaderenweg 61-77 en 94 te 
Bergen, kappen van twee abelen. 

Besluit Het college besluit: 
- Het advies van de commissie van advies voor de 

bezwaarschriften te volgen en het bezwaarschrift niet-
ontvankelijk te verklaren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.14 

  

Adviesnummer BENW180455 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanvulling pleegzorgfonds 2018 

Besluit Het college besluit: 
- In t stemmen met een aanvulling in het provinciale 

pleegzorgfonds van € 800 voor gemeente Bergen ten 
behoeve van aanvragen in 2018 van pleeggezinnen uit de 
gemeente. 
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Agendapuntnr. 004.15 

  

Adviesnummer BENW180456 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Digitale nieuwsbrief van het college aan de raad 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de digitale nieuwsbrief van het college dd 

11 juli 2018 en deze te verzenden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.17 

  

Adviesnummer BENW180447 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Hoger beroepen planschade 

Besluit Het college besluit: 
- Conform bijgaande concept brief (pro forma) hoger beroep in 

planschadezaken in te stellen tegen de uitspraken van de 
rechtbank Noord-Holland van 1 juni 2018 met de kenmerken 
15/5544, 14/5460, 16/1811, 14/5312, 15/5547, 16/83, 
15/5543, 17/419, 17/473, 15/5546, 16/ 815, 14/ 5316, 
14/5321, 16/75, 15/5548, 16/85 en 17/474. 

 


