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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW180656 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Beantwoording raadsvragen D'66 Recreatieve verhuur 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de bijgevoegde brief, beantwoording 

raadsvragen D'66 recreatieve verhuur; 
2. De beantwoording voor te leggen aan de gemeenteraad van 

Bergen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW180676 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling IO-DIM 

  

Onderwerp Archiefverordening gemeente Bergen 2018 

Besluit Het college besluit: 

 Intrekken Archiefverordening 2013, akkoord te gaan met de 
Archiefverordening gemeente Bergen (NH) 2018 en deze ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden. 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW180679 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling IA 

  

Onderwerp Aanstellen FG en melden datalekken 

Besluit Het college besluit: 

 Remco Rekoert aan te stellen als Functionaris voor de 
Gegevensbescherming; 

 Youri Lammerts van Bueren te ontslaan in zijn functie als 
Functionaris voor de Gegevensbescherming; 

 Uitgangspunten vast te stellen voor meldingen datalekken 
aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 30 oktober 2018 
 
 

Pagina 2 van 4 
 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW180636 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Risicoverevening Jeugdhulp 2018 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met risicoverevening op de budgetten 

jeugdhulp 2018 tussen de BUCH-gemeenten, waarbij 
financiële tekorten van eventuele nadeelgemeenten worden 
verevend naar rato van het Rijksbudget Jeugdhulp ten 
opzichte van de uitgaven; 

2. Het risicovereveningsmodel jeugdhulp 2018 ter 
besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW180665 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Principeverzoek bouw van een woning - Buerweg 26 

Besluit Het college besluit: 

 De raad voor te stellen om in te stemmen met het onder 
nadere  ruimtelijke voorwaarden medewerking verlenen aan 
het principeverzoek voor de bouw van een woning op het 
perceel Buerweg 26 in Westdorp. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW180672 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Principeverzoek bouw van een woning - Buerweg 38 

Besluit Het college besluit: 

 De raad voor te stellen om in te stemmen met het onder 
nadere  ruimtelijke voorwaarden medewerking verlenen aan 
het principeverzoek voor de bouw van een woning op het 
perceel Buerweg 38 in Westdorp. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW180673 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Principeverzoek bouw van een woning - Buerweg naast 48 

Besluit Het college besluit: 

 De raad voor te stellen om in te stemmen met het onder 
nadere  ruimtelijke voorwaarden medewerking verlenen aan 
het principeverzoek voor de bouw van een woning op het 
perceel Buerweg naast 48 in Westdorp. 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW180680 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Belastingverordeningen 2019 

Besluit Het college besluit: 
in te stemmen de volgende belastingverordeningen 2019 vast te 
laten stellen door de raad: 

 aansluitvoorwaarden riolering; 

 afvalstoffenheffing en tarieventabel; 

 forensenbelasting; 

 kwijtschelding; 

 leges en tarieventabel; 

 lijkbezorgingsrechten en tarieventabel; 

 marktgelden en tarieventabel; 

 onroerende zaakbelastingen; 

 parkeerbelasting; 

 precariobelasting en tarieventabel; 

 precariobelasting op kabels en leidingen; 

 rioolheffing; 

 toeristenbelasting; 

 watertoeristenbelasting. 
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Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW180683 

Classificatie Openbaar  (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Firap 2018 en 2e beleidsrapportage 2018 

Besluit Het college besluit: 

 Bijgaand boekwerk FIRAP 2018 collegedeel en de 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 

 Bijgaand boekwerk FIRAP 2018 raadsdeel en de 
bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan de raad 
aan te bieden; 

 Bijgaande 2e beleidsrapportage 2018 ter informatie aan de 
raad aan te bieden. 

 
 

Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW180660 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BDV-HRM 

  

Onderwerp Ledenraadpleging conceptarbeidsvoorwaardennota cao 2019 

Besluit Het college besluit: 

 In tegenstelling tot het advies in te stemmen met het voorstel 
van de VNG/CvA (dus afbouw van het overgangsrecht m.i.v. 
2021) en dit via de aan de gemeentesecretaris toegezonden 
link naar het reactieformulier, aan de VNG kenbaar te maken. 

 
 
 
 


