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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW180573 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Opplusregeling 2018-2019 

Besluit Het college besluit: 
1. De regeling opplussen particulier woningbezit gemeente 

Bergen 2017 te verlengen tot 31 december 2019; 
2. De uitvoering van de regeling te beleggen bij Stichting Welzijn 

Bergen; 
3. In het vierde kwartaal 2019 de regeling te evalueren; 
4. De (advies)raden door middel van een artikel in de 

nieuwsbrief sociaal domein te informeren; 
5. Akoord te gaan met de inhoud van het persbericht. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW180580 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar Shelton 

Besluit Het college besluit: 
1. Het bezwaarschrift ontvangen 15 mei 2018 met aanvulling 

van 12 juni 2018 onder verwijzing naar het advies van de 
commissie van advies voor de bezwaarschriften ongegrond te 
verklaren; 

2. Het bestreden besluit in stand te laten. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW180584 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Transformatieplan Jeugdhulp Regio Alkmaar 2018-2020 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met bijgevoegd Transformatieplan Jeugdhulp 

Regio Alkmaar; 
2. Dit plan vóór 1 oktober 2018 in te dienen bij het ministerie van 

VWS; 
3. De bestuurlijke afstemming van de uitvoeringsvoorstellen en 

besteding van de daaraan gekoppelde middelen, over te laten 
aan het PORA zolang deze binnen de kaders van dit 
transformatieplan en het daarbij behorende 
decentralisatiebudget passen; 

4. De gemeenteraden van de zeven regiogemeenten via een 
regio-raadsinformatieavond te informeren over dit 
transformatieplan; 

5. Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om 
volmacht te verlenen aan mevrouw E. Beens-Woudenberg, 
wethouder jeugdhulp te Heiloo, tot ondertekening van de 
aanvraag namens de gemeente Bergen voor de regio 
Alkmaar. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW180597 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Verzameladvies Collectieve Zorgverzekering minima (CZM) 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie CZM 2018; 
2. De evaluatie CZM 2018 ter kennisname aan te bieden aan de 

adviesraad sociaal domein; 
3. De evaluatie CZM 2018 ter kennisname aan te bieden aan de 

gemeenteraad; 
4. Bij wijze van proef (pilot) de draagkrachtperiode voor de 

inwoners die vanaf 1 januari 2018 deelnemen aan de CZM en 
geen uitkering voor de kosten van levensonderhoud 
ontvangen vast te stellen op 3 jaar; 

5. In te stemmen met bijgevoegd addendum over de duur van 
de overeenkomst met Univé en dit toe te voegen aan de 
overeenkomst met Univé. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW180595 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Programmabegroting 2019-2022 

Besluit Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met bijgaande mutaties collegebevoegdheid 

bij de Programmabegroting 2019-2022 en de daarbij 
behorende begrotingswijzigingen Programmabegroting 2019 
2022 collegedeel en Kostenverdeling bijdrage BUCH 2019 
goed te keuren; 

2. Bijgaand meerjareninvesteringsplan 2019-2022 vast te stellen 
en onder voorbehoud van goedkeuring van de 
investeringskredieten 2019 door de raad, de kredieten 2019 
uit het meerjareninvesteringplan beschikbaar te stellen met 
ingang van 1 januari 2019; 

3. Akkoord te gaan met bijgaande programmabegroting 2019-
2022 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden; 

4. Akkoord te gaan met de bijgevoegde begrotingswijziging  
Programmabegroting 2019 2022 en deze ter vaststelling aan 
de raad aan te bieden. 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW180602 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vijfde nieuwsbrief Sociaal Domein 2018 

Besluit Het college besluit: 

 In te stemmen met de vijfde nieuwsbrief Sociaal Domein 
2018, en deze te verzenden naar de raad. 

 
 
 


