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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW190414 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar subsidie Stichting Zwerfdier 

Besluit Het college besluit: 
1. Het bestreden besluit in stand te laten; 
2. Conform het advies van de comissie voor de 

bezwaarschriften de afwijzing van de subsidie uitgebreider te 
motiveren, conform bijgaande conceptbrief; 

3. Vast te stellen dat er geen dwangsommen wegens niet tijdig 
beslissen zijn verbeurd. 

 
 

Agendapuntnr.  003.02 

  

Adviesnummer BENW190431 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Verlengde pleegzorg AMV-ers 

Besluit Het college besluit: 
1. Pleegzorg voor amv’ers standaard in te zetten tot 21 jaar; 
2. In voorkomende gevallen de kosten ad. € 15.561,-- per jaar, 

op te nemen in de eerstvolgende FIRAP, ten laste van 
6672400/434100 Jeugd- en Opvoedhulp en de kosten te 
dekken uit de Stelpost Sociaal Domein. 
 

 
 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW190364 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Instructie voor de medewerker van de Werkorganisatie BUCH 
aangewezen als Leerplichtambtenaar 

Besluit Het college besluit: 
- De instructie voor de medewerker van de Werkorganisatie 

BUCH, door het college van burgemeester en wethouders 
van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo aangewezen als 
Leerplichtambtenaar, vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW190419 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Schriftelijke vragen Prins Hendrik Stichting Egmond aan Zee 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met het verzenden van bijgaande brief aan de 

gemeenteraad voor de beantwoording van de schriftelijke 
vragen van Gemeentebelangen Bergen over de Prins Hendrik 
Stichting. 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW190432 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over openbaar 
vervoer 

Besluit Het college besluit: 
- Biijgaande beantwoording aan te bieden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW190434 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 Adviesraad 

Sociaal Domein en dit verslag ter informatie aan de 
gemeenteraad te verzenden. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW190436 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen BBB 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen 

van de fractie van BBB en deze in de eerstvolgende 
raadsvergadering als ingekomen stuk bij de raad aan te 
leveren. 
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Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW190438 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Uitvoeringsprogramma behorende bij het formatieakkoord 2019-2022 

Besluit Het college besluit: 
1. Het voorlopig uitvoeringsprogramma, dat per portefeuille is 

opgesteld als uitwerking van het formatieakkoord, vast te 
stellen; 

2. In te stemmen met het opnemen van lopende zaken uit de 
zogenaamde bestuurlijke agenda in het 
uitvoeringsprogramma en daarmee het uitvoeringsprogramma 
als input voor de Lange Termijn Agenda van de raad aan te 
leveren. De bestuurlijke agenda komt hiermee te vervallen; 

3. De organisatie de opdracht te geven om samen met de 
portefeuillehouders het uitvoeringsprogramma nader uit te 
werken, zodat de raad bij de behandeling van de begroting 
2020 over het uitgewerkte uitvoeringsprogramma kan 
beschikken; 

4. De raad hierover via bijgevoegde memo te informeren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW190439 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen GB over gemeentelijke vastgoed 

Besluit Het college besluit: 
- Bijgaande brief met een reactie op de schriftelijke vragen te 

verzenden naar de raad. 

  
 

Agendapuntnr. 004.13 

  

Adviesnummer BENW190422 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanbesteding De Beeck 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het resultaat van de aanbesteding voor 

de herbouw van De Beeck ; 
2. In te stemmen met het vervolg op deze aanbesteding conform 

dit advies; 
3. In te stemmen met de inhoud van de nieuwsbrief voor de 

gemeenteraad. 

 
 
 


