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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW180749 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Straatnaambesluit Mirembelaan 

Besluit Het college besluit: 
- De naam Mirembelaan toe te kennen aan een nieuw aan te 

leggen straat in nieuwbouwplan 'Landgoed Merici' en op te 
nemen in het straatnamenregister. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW180778 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-VTH 

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar 

Besluit Het college besluit: 
- Overeenkomstig het advies van de commissie van advies 

voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te 
laten en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW180807 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling IO-DIM 

  

Onderwerp Oordeel Interbestuurlijk Toezicht 2017-2018, Archiefwet 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de beoordelingsbrief van Gedeputeerde 

Staten van de provincie Noord-Holland; 
2. Akkoord te gaan met het informeren van de Raad en de 

Rekenkamercommissie via de nieuwsbrief aan de Raad en de 
brief aan de Rekenkamercommissie BUCH (bijlage). 

 
 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW180810 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BDV-CA 

  

Onderwerp Onderzoeksjaarplan 2019 Art 213A 

Besluit Het college besluit: 
- Het onderzoeksjaarplan 2019 Art 213A vast te stellen en door 

te sturen naar de raad. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW180732 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Definitief Ruimtelijk Kader voor sociale grondgebonden 
huurwoningen en een appartementengebouw met sociale 
huurwoningen met een ruimte voor Stichting Welzijn Bergen (SWB) 
op het T&O plangebied. 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met het definitief Ruimtelijk Kader om 16 

sociale grondgebonden huurwoningen en een 
appartementengebouw met 6 sociale huurwoningen met een 
ruimte voor Stichting Welzijn Bergen te realiseren op het T&O 
terrein; 

2. Het definitief Ruimtelijk Kader ter vaststelling voor te leggen 
aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW180775 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Informatiebeheerplan ‘de BUCH beheert’ 2018/2019 en E-
mailprotocol 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het - door de directie van 

Werkorganisatie BUCH vastgestelde - informatiebeheerplan 
‘de BUCH beheert 2018/2019’, nr. BUCH.1170 met 
bijbehorende regelgeving (zie bijlagen);  

2. Kennis te nemen van het actieplan c.q. impactanalyse, 
BUCH.1196; 

3. Het ‘E-mail protocol werkorganisatie BUCH en gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo’, voor zover het de 
eigen bevoegdheid betreft, vast te stellen; 

4. Het protocol ‘gebruik elektronische communicatiemiddelen 
2013’, nummer benw131147 d.d. 26 februari 2013 in te 
trekken. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW180799 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Jaagkade 5 - Koogerweg 1 - 
Idenslaan"  inclusief nota zienswijzen 

Besluit Het college besluit: 
- De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Jaagkade 5 - 

Koogerweg 1- Idenslaan" en de nota zienswijzen op basis van 
artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW180816 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Ontwikkeling Taalhuis 2019 

Besluit Het college besluit: 
1. Het Taalhuis Bergen in 2019 gelegenheid geven zich verder 

te ontwikkelen en hiervoor een eenmalige gemeentelijke 
bijdrage te verstrekken van € 12.812,-; 

2. Akkoord te gaan met een dekking uit de begrotingspost 
Onderwijsbeleid en leerling zaken;  

3. Het Taalhuis opdracht te geven om medio 2019 een overzicht 
van de activiteiten te leveren met daarin een duidelijke 
opgave van de belangstelling daarvoor. 

4. Het Taalhuis inzicht moet geven in de resultaten van de 
afgelopen jaren. Daarna wordt besloten of en hoe wordt 
doorgegaan. 
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Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW180818 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Reële uurtarieven Huishoudelijke Hulp 2018-2019 

Besluit Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met de onderbouwing en uurtarieven voor de 

algemene voorziening schoonmaakondersteuning en de 
maatwerkvoorziening hulp bij huishouden voor 2018 en 2018, 
de verwerking ervan in de begroting en de implementatie 
richting aanbieders en backoffice; 

2. Geheimhouding te leggen op het rapport van Berenschot van 
19 november 2018 op grond van artikel 55, eerste lid, van de 
Gemeentewet gelezen in samenhang met artikel 10, eerste 
lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur. 

3. De raad te informeren via de nieuwsbrief Sociaal Domein. 

 
 

Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW180774 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Sportlaan 2-4 Egmond aan Zee- het 
bouwen van een zorghotel, hospice en natuurontwikkeling 

Besluit Het college besluit: 
- Het besluit hogere grenswaarde (Wet geluidhinder) vast te 

stellen; 
- Het bestemmingsplan Sportlaan 2-4 ter vaststelling aan de 

raad voor te leggen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW180805 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Besluit op bezwaar Smeerlaan 2 in verband met lichthinder 
sportvelden 

Besluit Het college besluit: 
- Contrair met het advies van de commissie het bestreden 

besluit niet te herroepen en geen proceskostenvergoeding toe 
te kennen. 
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Agendapuntnr. 004.12 

  

Adviesnummer BENW180808 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Ambitiedocument Omgevingswet en zienswijze op 
Begrotingswijziging 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het concept Ambitiedocument 

Omgevingswet; 
2. Kennis te nemen van het voorlopige besluit van het bestuur 

van de Werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 
2019 van de Werkorganisatie BUCH;  

3. De raad voor te stellen om het Ambitiedocument 
Omgevingswet vast te stellen als richtinggevend kader voor 
de invoering van de Omgevingswet;  

4. De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven 
ten aanzien van het voorlopige besluit van het bestuur van de 
Werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 2019 
van de Werkorganisatie BUCH. 

5. In het raadsvoorstel aandacht te besteden aan de personele 
invulling in relatie tot de BUCH. 

 
 

Agendapuntnr. 004.13 

  

Adviesnummer BENW180821 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning omvormen van 20 ha dennenbos 

Besluit Het college besluit: 
1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van 

werkzaamheden voor het omvormen van 20 ha dennenbos 
tot duingrasland in de Schoorlse Duinen, waarbij bos wordt 
gekapt en stobben gerooid; 

2. De ondertekening van de omgevingsvergunning te 
mandateren aan de juridisch adviseur VTH van team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 

 
 

Agendapuntnr. 004.15 

  

Adviesnummer BENW180815 

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 d.d. 

19 december 2018 en deze te verzenden aan de raad. 
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Agendapuntnr. 004.16 

  

Adviesnummer BENW180835 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Geheimhouding reactie Höcker advocaten 

Besluit Het college besluit: 
- Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 25, tweede 

lid, van de Gemeentewet gelezen in samenhang met artikel 
10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wet openbaarheid 
van bestuur de reactie van Höcker Advocaten van 14 
december 2018 en de gemeenteraad in de eerstvolgende 
vergadering van 18 december 2018 te verzoeken de 
geheimhouding te bekrachtigen, waarbij in het verzoek wordt 
opgenomen dat indien de raad op 18 december 2018 kiest 
om het college de opdracht te geven het besluit tot intrekking 
(van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘De 7 
Dorpelingen’) voor te bereiden, de geheimhouding die rust op 
de reactie van Höcker Advocaten komt te vervallen op het 
moment dat het college het besluit tot intrekking (van de 
vaststelling van het bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’) bij 
de raad aanlevert. 

 
 


