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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW180279 

Classificatie Openbaar 

Afdeling IA 

  

Onderwerp Verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over 2017 ten 
aanzien van informatieveiligheid & privacy 

Besluit Het college besluit: 
- Met bijgaande informatienotitie, collegeverklaring en 

assurancerapport verantwoording af te leggen aan de 
gemeenteraad over het jaar 2017 ten aanzien van 
informatieveiligheid en privacy 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW180282 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling RO-TH 

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar Wilhelminastraat 71-73 EaZ 

Besluit Het college besluit: 
- De bezwaren ongegrond te verklaren onder verbetering van 

een kennelijke verschrijving. 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW180286 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling RO-TH 

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar zeecontainers Smeerlaan te Schoorl 

Besluit Het college besluit: 
- Het bezwaarschrift van de heer R. Ariës niet-ontvankelijk te 

verklaren. 

 
 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW180295 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Beantwoording vragen Fractie BBB 'integer frauduleus handelen' 

Besluit Het college besluit: 
- De antwoorden van de directie van de werkorganisatie BUCH 

op de vragen van fractie BBB van 4 april 2018 door te sturen 
aan de fractie van BBB.  

- De beantwoording aan te leveren bij de griffie voor toezending 
aan de overige raadsleden. 
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Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW180265 

Classificatie Openbaar  (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar, Lijtweg 69, Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. Het bezwaarschrift van 25 oktober 2017 (17ip.05018) 

ongegrond te verklaren, onder verwijzing naar het advies van 
de bezwarencommissie. 

2. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW180272 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Actualisatie Bestemmingsplan Bergen Centrum 

Besluit Het college besluit: 
- Bekend te maken en te publiceren dat de gemeente het 

voornemen heeft om het bestemmingsplan Bergen Centrum 
te actualiseren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW180275 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Bestemmingsplan Chacha 

Besluit Het college besluit: 
- Te besluiten het ontwerp bestemmingsplan Chacha, zoals 

toegevoegd als bijlage bij dit besluit, vrij te geven voor 
terinzagelegging cf. art 3.8 Wro jo. afd. 3.4 Awb 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW180283 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Raadsinformatiebrief eindresultaat uitvoering WNK 
Personeelsdiensten 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met bijgaande informatiebrief aan de 

gemeenteraad. 
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Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW180298 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Digitale nieuwsbrief van het college aan de raad Bergen 

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

25 maart 2018 en deze te verzenden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW180299 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanpassing brandweerpost Egmond aan Zee 

Besluit Het college besluit: 
1. Het pand waarin de brandweerpost en het onderkomen van 

de buitendienst zijn gevestigd, gelegen aan de Pieter 
Schotmanstraat te Egmond aan Zee, te laten verbouwen; 

2. Daartoe de gemeenteraad via de firap te verzoeken om  
€ 90.000,- ter beschikking te stellen ten behoeve van deze 
verbouwing; 

3. De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief. 

 
 

Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW180300 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Schriftelijke vragen over vervallen buslijn 155 

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

schriftelijke vragen van CDA over de busverbinding door 
Schoorl-centrum (lijn 155); 

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. 
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Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW180280 

Classificatie Openbaar  (direct openbaar) 

Afdeling  

  

Onderwerp BP merici fase2 

Besluit Het college besluit: 
- De raad voor te stellen over te gaan tot het vaststellen van de 

Nota van zienswijzen Merici fase 2 en het gewijzigd 
vaststellen van het bestemmingsplan Merici fase 2 

 


