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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW190586 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BDV-CA 

  

Onderwerp Septembercirculaire 2019 

Besluit Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met bijgaand memo septembercirculaire 

2019 en deze met het erratum blz 5 Begroting 2020-2023 ter 
informatie aan te bieden. 

2. de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan de 
raad aan te bieden 

 
 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW190405 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Herinrichting openbare ruimte Schoorl centrum 

Besluit Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met voorliggende plannen voor de 

herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van 
Schoorl.  

2. in te stemmen met de pilot voor het omdraaien van het 
eenrichtingverkeer op de Heereweg en dit een jaar na 
ingebruikname te evalueren samen met Schoorl Community. 

3. het voorlopig ontwerp hiermee een definitieve status te 
geven.  

4. akkoord te gaan met de bijbehorende financiële paragraaf en 
begrotingswijziging behorende bij de herinrichting van het 
centrum van Schoorl. 
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Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW190556 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Uitvoeringskader Slotkwartier 

Besluit Het college besluit: 
1. in te stemmen met het Uitvoeringskader Slotkwartier; 
2. het Uitvoeringskader Slotkwartier, inclusief bijbehorende 

begrotingswijziging, ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad; 

3. aankoop van Slotweg 44 voor te leggen aan de 
gemeenteraad; 

4. de raad te vragen om het college op te dragen de verdere 
uitvoering vorm te geven in overleg met gebruikers en 
omwonenden. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW190581 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Evaluatie tijdelijke permanente bewoning recreatiewoningen 

Besluit Het college besluit: 
- de raad de evaluatie tijdelijke permanente bewoning 

recreatiewoningen ter kennisname aan te bieden 
- de raad voor te stellen het college opdracht te geven een pilot 

uit te werken voor het vergunnen van tijdelijke bewoning op 
grond van het bestemmingsplan. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW190588 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Budget toekenning ingevolge het Onderwijshuisvestingsprogramma 
(OHP) 2020 

Besluit Het college besluit: 
1. aan het PCC Bergen een budget van € 50.000,- toe te 

kennen ten behoeve van het uitwerken van de aanvraag voor 
het OHP 2020. 

2. dit budget ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2019 
en bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen, 

3. dat de tweede variant ambtelijk wordt uitgewerkt. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW190590 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Benoemen van gevallen waarin een verklaring van geen 
bedenkingen van de raad zoals bedoeld in  de wa 

Besluit Het college besluit: 
- de raad te adviseren de gevallen waarin de raad een 

verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in de Wabo, 
wenst af te geven vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW190592 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Uitvoeringsprogramma behorende bij het formatieakkoord 2019-2022 

Besluit Het college besluit: 
1. het uitvoeringsprogramma als uitwerking van het 

formatieakkoord vast te stellen. 
2. de raad hierover via bijgevoegd memo te informeren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW190593 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH. 

Besluit Het college besluit: 
1. de raad te informeren over de voorgenomen wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH; 
2. de raad te vragen het college toestemming te geven om 

akkoord te gaan met het wijzigingsvoorstel GR BUCH. 
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Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW190595 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp AVOI 2019 

Besluit Het college besluit: 
1. de raad voor te stellen de Algemene Verordening 

Ondergrondse Infrastructuren Bergen 2019 (AVOI Bergen 
2019) vast te stellen. 

2. kennis te nemen van de nadere regels, namelijk het 
Handboek kabels en leidingen Bergen 2019, de 
Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Bergen 2019 
en de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Bergen 
2019, ten einde deze vast te stellen nadat de AVOI Bergen 
2019 in werking is getreden. 

 
 

Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW190598 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Initiatiefvoorstel Invulling Regionale raadsavonden en regionale 
informatievoorziening 

Besluit Het college besluit: 
1. zijn waardering uit te spreken over dit initiatiefvoorstel 

waarmede de Raden het belang van regionale samenwerking 
en hun betrokkenheid daarbij onderstrepen; 

2. zijn waardering uit te spreken voor de griffies die de extra 
werkzaamheden binnen de bestaande formatie kunnen 
opvangen; 

3. de verwachting uit te spreken dat er voor de uitvoering van dit 
voorstel geen extra ambtelijke capaciteit benodigd is; 

4. de verwachting uit te spreken dat er voor de uitvoering van dit 
voorstel geen beroep wordt gedaan op extra financiële 
middelen. 

5. In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan de raad. 
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Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW190601 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Stand van zaken moties en amendementen 

Besluit Het college besluit: 
- kennis te nemen van het document stand van zaken 

amendementen en moties, 
- de raad voor te stellen de amendementen en moties met de 

nummers: 7, 8, 11, 13,14,15,17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
46, 47, 48, 50, 51 en 55 af te voeren. 

 

 
 


