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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW180051 

Classificatie Openbaar 

Afdeling BS-GEBIED 

  

Onderwerp Beantwoording brief Stichting ter behoud van de Schoorlse en Noord-
Kennemerduinen 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met bijgevoegde concept-brief aan de Stichting 

ter behoud van Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied; 
- De raad te informeren via de nieuwsbrief aan de raad. 

 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW180059 

Classificatie Openbaar 

Afdeling BS 

  

Onderwerp Doelmatigheidsverordening ex artikel 213a, lid 1 van de 
Gemeentewet 

Besluit Het college besluit: 
- De doelmatigheidsverordening volgens artikel 213a, lid 1 van 

de Gemeentewet ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 

 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW180060 

Classificatie Openbaar 

Afdeling CWV-BB 

  

Onderwerp Brief aan GS over continuering project N9 - Kogendijk 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de inhoud van de gezamenlijke brief van 

de gemeenten Alkmaar en Bergen over continuering van het 
project N9 - Kogendijk en deze te versturen naar de 
Gedeputeerde Staten; 

- Kennis te nemen van het feit dat vanwege het spoedeisende 
karakter de inhoud van de brief inmiddels bij GS onder de 
aandacht is gebracht. Eén ander volgens de kennisgeving die 
is gedaan in de collegevergadering van 23 januari 2018. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW180056 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze oprichten coöperatie GGD HN 

Besluit Het college besluit: 
- De raad voor te stellen  geen wensen en bedenkingen in te 

dienen over het oprichten van een coöperatie door GGD 
Hollands Noorden. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW180058 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Verantwoording ‘beleidsregel Opplussen particulier woningbezit 
gemeente Bergen 2017’ 

Besluit Het college besluit: 
1. De verantwoording van de beleidsregel opplussen 

particulier woningbezit 2017 ter kennisname aan te 
nemen; 

2. De beleidsregel voor minimaal één jaar door te laten 
lopen en de benodigde € 40.000,- te dekken uit het 
begrotingssaldo.  

3. Voor de invulling van beslispunt 2 een aanvullend advies 
van de organisatie te vragen. 

4. Een samenvatting van de resultaten en de inhoud van 
beslispunt 2 te delen met de (advies)raden door middel 
van een artikel in de nieuwsbrief sociaal domein. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW180057 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Project Pva De Beeck. 

Besluit Het college besluit: 
- Dat MFA De Beeck wordt herbouwd op de huidige locatie; 
- Dat in principe alle functies uit de ‘oude’ MFA, te weten een 

zwembad, tennisbanen/gymzalen, biljartcentrum, danszaal, 
vergaderruimten en een raadszaal, weer terugkomen in de 
herbouw van De Beeck; 

- Dat de door de verzekering uitgekeerde middelen daartoe  
worden ingezet en als budget voor de herbouw gelden; 

- Dat in de onderzoeksfase voor de herbouw nadrukkelijk wordt 
onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het 
optimaliseren en verbreden van het gebruik; 

- Dat bij de optimalisatie van het gebruik ook de ontwikkelingen 
elders in de kern van Bergen worden betrokken; 

- Het voorgestelde plan van aanpak en bijbehorende planning 
ten behoeve van de herbouw te hanteren en voor te leggen 
aan de raad ter besluitvorming. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW180053 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Watertorengebied 

Besluit Het college besluit: 

 In te stemmen met bijgevoegde brief aan GS; 

 Kennis te nemen van het gegeven dat de brief 
spoedheidshalve vrijdag 26 januari 2018 is verstuurd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 30 januari 2018 
 

Pagina 4 van 4 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW180062 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Operationeel plan van aanpak handhaving permanente bewoning 
recreatiewoningen 

Besluit Het college besluit: 
1. Het operationeel plan van aanpak vast te stellen. 
2. Het operationeel plan van aanpak ter informatie aan de raad 

en de provincie te sturen. 
3. In te stemmen met uitdoen van bijgaand persbericht, nadat 

eerst de raad is geïnformeerd. 

 
 


