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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW170746 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Ontwerp-bestemmingsplan hospice/ zorghotel -Sportlaan 2-4 
Egmond a/z 

Besluit Het college besluit: 
- Het ontwerp-bestemmingsplan Sportlaan 2-4 conform afdeling 

3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage te leggen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW180108 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Aangepast raadsvoorstel De Beeck procesplan 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel en dit aan te 

bieden bij de griffie voor besluitvorming in de raad van 8 
maart 2018. 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW180112 

Classificatie Openbaar 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Eindevaluatie pilot Dagbesteding aan huis 

Besluit Het college besluit: 
1. De eindevaluatie van de pilot dagbesteding aan huis ter 

kennisname aan te nemen; 
2. Een samenvatting van de eindevaluatie te delen met de 

(advies)raden door middel van een artikel in de nieuwsbrief 
sociaal domein. 

 
 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW180114 

Classificatie Openbaar 

Afdeling BDV-CA 

  

Onderwerp Treasury, aantrekken langlopende lening 

Besluit Het college besluit: 
- Akkoord te gaan met en opdracht te geven tot het aantrekken 

van een langlopende lening van €15.000.000,- voor een 
periode van 20 jaar. 
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Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW180115 

Classificatie Openbaar 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Nieuwsbrief Sociaal Domein, februari 2018 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de nieuwsbrief Sociaal Domein, versie 

februari 2018 en deze te verzenden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW180122 

Classificatie Openbaar 

Afdeling CWV-BB 

  

Onderwerp Schriftelijke vragen concessie Noord-Holland Noord 2018-2028 

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

schriftelijke vragen van CDA over de busverbinding door 
Egmond-Binnen. 

- 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. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW180086 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid Bergen t.b.v. maaiwerk 
2018 

Besluit Het college besluit: 
- Voor de aanbesteding van het maaiwerk in het jaar 2018 in 

afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid Bergen een 
enkelvoudige onderhandse procedure te volgen in plaats van 
een meervoudig onderhandse procedure. 
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Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW180109 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Aangepaste planologische visie "recreatiewoningen op particuliere 
erven met een woonbestemming" ten behoeve van tijdelijke 
bewoning recreatiewoningen. 

Besluit Het college besluit: 
- De raad voor te stellen de aangepaste planologische visie 

"recreatiewoningen op particuliere erven met een 
woonbestemming" vast te stellen 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW180113 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanvraag muzepenning 

Besluit Het college besluit: 
- De aanvraag voor de muzepenning voor Jan Zwakman af te 

wijzen 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW180117 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Bekrachtiging beslissing op bezwaar 24 augustus 2017. 

Besluit Het college besluit: 
- De beslissing op bezwaar van 24 augustus 2017, nummer 

17uit03488, te bekrachtigen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW180121 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Digitale nieuwsbrief van het college aan de raad 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de digitale nieuwsbrief van het college 21 

februari 2018 en deze te verzenden aan de raad. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW180123 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Verbeterplan Werkorganisatie BUCH 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de op basis van het document ‘Besluit 

bestuur Werkorganisatie BUCH Verbeterplan “Samen naar 
beter, februari 2018”‘ gebaseerde keuze van het bestuur van 
de Werkorganisatie BUCH voor het verbeterscenario 3c; 

2. De raad in zijn vergadering van 26 april a.s. voor te stellen 
een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het op 
de keuze voor het verbeterscenario 3c gebaseerde voorlopige 
besluit van het bestuur van de Werkorganisatie BUCH tot 
wijziging van de begroting 2018 van de Werkorganisatie 
BUCH. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW180124 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Verordening commissie bezwaarschriften 

Besluit Het college besluit: 
- Een gewijzigd raadsvoorstel met betrekking tot de 

Verordening commissie bezwaarschriften 2018 aan te bieden 
aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW180102 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar berging Monnet-Nes 27 in Bergen 

Besluit Het college besluit: 

 Het bestreden besluit, onder aanvulling van de motivering 
door verwijzing naar het advies van de commissie van advies 
voor bezwaarschriften, in stand te laten. 

 
 


