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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW180560 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Bestemmingsplan Oude Hof 

Besluit Het college besluit: 
- Instemmen met voorontwerp bestemmingsplan Oude Hof en 

starten vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro en inspraak en hiertoe 
het bestemmingpslan gedurende 4 weken ter inzage leggen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW180630 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-VTH 

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar 

Besluit Het college besluit: 
- Akkoord te gaan met het advies van de bezwaarschriften- 

commissie; 
- Het bezwaarschrift van de heer K.Kalf tegen de omgevings- 

vergunning voor het bouwen van een woning op het perceel 
C.F. Zeilerboulevard 24 niet-ontvankelijk te verklaren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW180639 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Onderzoek lidmaatschap Coöperatie ParkeerService 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met het voorstel om een onderzoek te starten 

naar de mogelijkheid om lid te worden van de Coöperatie 
ParkeerService. 
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Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW180643 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar 

Besluit Het college besluit: 
- Het bezwaarschrift van Beach Snacks te Egmond aan Zee 

tegen het besluit van 27 juni 2016  gegrond te verklaren; 
- Het besluit van 27 juni 2016, waarbij een 

omgevingsvergunning is verleend voor het gedeeltelijk 
vervangen van een serre op het perceel Voorstraat 149 te 
herroepen; 

- Opnieuw een omgevingsvergunning te verlenen voor 
activiteiten zoals genoemd in artikel 2.1, eerste lid onder a en 
c Wabo  voor het gedeeltelijk vervangen van een serre op het 
perceel Voorstraat 149 in Egmond aan Zee. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW180668 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Voorlopig ruimtelijk kader herontwikkeling Oosterkimschool 

Besluit Het college besluit: 
- Het voorlopig Ruimtelijk Kader voor de Oosterkimschool in de 

kern Schoorl vast te stellen; 
- Akkoord te gaan met het opnemen van bijgevoegde tekst  in 

de nieuwsbrief aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW180671 

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 

24 oktober 2018 en deze te verzenden aan de raad. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW180586 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Brief omwonende Merici fase 2 

Besluit Het college besluit: 

 Instemmen met de verzending van bijgaande brief aan de 
bewoners van Ursulinenlaan 22. 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW180667 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vroegsignalering 

Besluit Het college besluit: 

 In te stemmen met de aanpak en planning van 
vroegsignalering in de schoonmaakondersteuning, waarbij  
€ 23.500 uit het innovatiebudget van Bergen zal worden 
aangewend voor de kosten voor 2018. 

 
 
 


