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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW180647 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Begrotingswijziging t.b.v. Planschadeverzoek Trompenbergstraat 9, 
Egmond aan Zee 

Besluit Het college besluit: 

 Kennis te nemen van het in mandaat genomen besluit tot het 
toekennen van planschade bij het perceel Trompenbergstraat 
9 in Egmond aan Zee; 

 De begrotingswijziging voor het uitkeren van deze planschade 
vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW180675 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Verhuur Ako kiosk, gelegen op de hoek Breelaan/Plein 3 te Bergen 

Besluit Het college besluit: 

 De Ako kiosk, gelegen op de hoek Breelaan/Plein 3 te 
Bergen, opnieuw te verhuren aan een opvolgende huurder. 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW180711 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Beleidsnota en beleidsregels handhaving kinderopvang 

Besluit Het college besluit: 
1. De nota Toezicht en handhaving kinderopvang gemeente 

Bergen 2019 vast te stellen; 
2. De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente 

Bergen 2019 vast te stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 27 november 2018 
 
 

Pagina 2 van 6 
 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW180715 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Mandaat inzake weigering vaststellen bestemmingsplan 

Besluit Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen om het college mandaat te verlenen 

om de aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen te 
weigeren;  

2. De raad voor te stellen het college mandaat te verlenen om te 
besluiten op de ingebrekestelling wegens het niet tijdig 
beslissen op de aanvraag om een bestemmingsplan vast te 
stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW180750 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Continueren jeugdhulp met verblijf en crisis vanaf 1 januari 2019 

Besluit Het college besluit: 
1. Het zorgveld jeugdhulp met verblijf vanaf 1 januari 2019 te 

continueren, op basis van de volgende uitgangspunten: 
a. Volgens de Open house methodiek en voor de duur van 

één jaar; 
b. Zonder inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2018; 
c. De reeds gecontracteerde jeugdhulpaanbieders voor 

jeugdhulp met verblijf hoeven zich niet opnieuw in te 
schrijven. In plaats daarvan krijgen zij de keuze 
voorgelegd of zij hun bestaande overeenkomsten met de 
gemeenten wensen te continueren, uit te breiden of te 
verminderen. 

2. De bestaande overeenkomsten voor ambulante crisishulp 
voor 2019 te continueren tot het moment dat de ambulante 
crisishulp in 2019 wordt ondergebracht bij de bovenregionale 
integrale crisisdienst. 
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Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW180751 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66-fractie 

Besluit Het college besluit: 

 In te stemmen met het verzenden van bijgaande brief aan de 
gemeenteraad voor de beantwoording van de schriftelijke 
vragen van de D66-fractie over de uitspraak van de CRvB op 
8 oktober 2018. 

 
 

Agendapuntnr. 003.07 

  

Adviesnummer BENW180753 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BS 

  

Onderwerp Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) op 30 nov 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de geadviseerde beslissingen op de 

agendapunten zoals die aan de orde komen tijdens de 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 30 november 
2018; 

2. Wethouder J. Houtenbos  te machtigen tijdens de Algemene 
Ledenvergadering namens de gemeente Bergen een stem uit 
te brengen; 

3. De raad te informeren over de agenda BALV VNG 30 
november 2018 door de griffie te verzoeken de stukken op de 
lijst ingekomen stukken te plaatsen. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW180726 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Pilot onderwijszorgarrangement Spinaker-Parlan/Triversum 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de ontwikkeling van een pilot 

onderwijszorgarrangement door Spinaker-Parlan/Triversum, 
waarmee de aansluiting tussen Jeugdhulp en Onderwijs wordt 
versterkt, conform het regionaal voorstel d.d. 23-08-2018; 

2. Volgens de voorgestelde verdeelsleutel een eenmalige 
gemeentelijke bijdrage van € 4.827,92 te leveren aan de 
ontwikkelkosten;  

3. Deze kosten te dekken vanuit het budget Algemene 
Voorzieningen Jeugd en WMO, grootboeknummer 6610600 / 
438000;  

4. De gemeentelijke inzet van € 4.827,92 te verrekenen met de 
middelen uit het transformatiefonds, die in april 2018 door 
minister de Jonge in het vooruitzicht zijn gesteld, wanneer 
deze  worden toegekend;  

5. De monitoring van de uitvoering en resultaten van de pilot te 
beleggen bij de programmamanager passend onderwijs van 
regio Alkmaar; 

6. Dat de risicoparagraaf wordt aangevuld en er wordt 
opgenomen dat er een pilot in het regulier onderwijs komt. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW180729 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar Heereweg 77 

Besluit Het college besluit: 
1. De van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het 

realiseren van een uitrit en twee parkeerplaatsen 
overeenkomstig het advies van de 
bezwaarschriftencommissie te herroepen; 

2. De aangevraagde omgevingsvergunning alsnog te weigeren. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW180739 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Derde kwartaalrapportage handhaving permanente bewoning 
recreatiewoningen 

Besluit Het college besluit: 

 Kennis te nemen van de derde kwartaalrapportage 
handhaving permanente bewoning recreatiewoningen en 
deze ter informatie naar de provincie te zenden en via de 
nieuwsbrief naar de raad te verzenden. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW180742 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Intentieverklaring jongerentop 30 november 2018 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met ondertekening van de intentieverklaring op 

30 november 2018; 
2. Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester tot het 

verlenen van mandaat aan wethouder E.C. Konijn-Vermaas 
van de gemeente Alkmaar om de intentieverklaring namens 
de gemeente Bergen te ondertekenen. 

 

 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW180747 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Besluit opheffen geheimhouding 

Besluit Het college besluit: 

 In te stemmen bij bijgevoegde beslissing waarbij het verzoek 
om het opheffen van de geheimhouding wordt afgewezen en 
de geheimhouding in stand wordt gelaten. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW180752 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Besluit op het Wob-verzoek inzake rapport Hoffman 

Besluit Het college besluit: 

 In te stemmen met bijgevoegde beslissing waarbij het 
verzoek op grond van de Wet openbaarheid gedeeltelijk wordt 
toegewezen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW180734 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Verzoek van RTVNH op grond van Wet openbaarheid van bestuur 

Besluit Het college besluit: 

 Akkoord te gaan met de voorgestelde schriftelijke reactie op 
het verzoek. 

 


