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Agendapuntnr.  003.01 

  

Adviesnummer BENW190396 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Tarieven De Beeck 

Besluit Het college besluit: 
- Kennis te nemen van de tarieven van de nieuwe herbouwde 

Beeck. 

 
 

Agendapuntnr.  003.02 

  

Adviesnummer BENW190409 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-PR 

  

Onderwerp Mantelbuis t.b.v. glasvezel 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen om mantelbuizen aan te leggen bij 

reconstructiewerkzaamheden indien dit zonder 
noemenswaardige bijkomende kosten gerealiseerd kan 
worden. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW190320 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Ontwerp-wijzigingsplan voor inpassen van twee bouwvlakken aan de 
Evendijk en de Damweg in Schoorl 

Besluit Het college besluit: 
1. Het ontwerp-wijzigingsplan voor het inpassen van twee 

bouwvlakken voor een woning aan de Damweg en voor een 
woning aan de Evendijk in Schoorl en de daarbij behorende 
stukken conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter 
visie te leggen en indien er geen zienswijzen worden 
ingediend het wijzigingsplan vast te stellen; 

2. Een planschadeovereenkomst vast te stellen; 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. Het ontwerpbesluit voor een hogere grenswaarde van ten 

hoogste 62 dB vast te stellen voor de geluidsbelasting op de 
voorgevel van de nieuw te bouwen woning aan de Damweg, 
kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie D, nummer 
2868, en de daarbij behorende stukken gedurende 6 weken 
ter visie te leggen en indien er geen zienswijzen worden 
ingediend het besluit hogere grenswaarden vast te stellen; 

5. Op basis van de vormvrije m.e.r. beoordeling besluiten dat er 
geen m.e.r.-beoordeling of een m.e.r. hoeft te worden 
opgesteld. 

6. Bij de terinzagelegging moet rekening worden gehouden met 
de zomervakantie periode. 

 
 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW190384 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Het tijdelijk onderbrengen van het VVV-agentschap in de kiosk in 
Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- In tegenstelling tot het voorstel het verzoek voor de tijdelijke 

vestiging van een VVV-agentschap in de kiosk op het Plein in 
Bergen af te wijzen. 
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Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW190387 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Indexatie inkoopcontracten Sociaal Domein 

Besluit Het college besluit: 
1. De tarieven in het kader van nieuwe gemeentelijke 

contracten Jeugdwet en Wmo jaarlijks te indexeren langs 
de volgende lijn: 

- Voor de loonindexatie wordt uitgegaan van de    
(meerjarige) cao cijfers per peildatum 1 september jaar T-
1 (cao geldig op 1 september van het jaar voorafgaand 
aan het begrotingsjaar). Dit betreft de cao met 
bijbehorende schalen zoals die gebruikt is bij het opstellen 
van de tarieven voor het betreffende product door de 
gemeenten; 

- Op materiële kosten wordt het prijsindexcijfer toegepast, 
waarbij wordt uitgegaan van de prijsontwikkeling van de 
Prijs Bruto Binnenlands Product zoals opgenomen in het 
Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB per 
peildatum 1 september jaar T -1 (stand 1september van 
het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar); 

2. Lopende contracten zonder indexatiebepaling langs 
dezelfde lijn te indexeren indien deze tarieven eenzelfde 
componentenopbouw hebben als hierboven wordt 
onderscheiden; 

3. Lopende contracten met een indexatiebepaling te 
handhaven en bij het sluiten van nieuwe contracten de 
boven voorgestelde lijn door te voeren; 

4. Voor lopende contracten zonder indexatiebepaling 
waarvoor tarieven niet zijn opgebouwd uit 
bovengenoemde te onderscheiden componenten wordt 
het prijsindexcijfer toegepast, waarbij wordt uitgegaan van 
de prijsontwikkeling van de Prijs Bruto Binnenlands 
Product zoals opgenomen in het Centraal Economisch 
Plan (CEP) van het CPB per peildatum 1 september jaar  
T -1 (stand 1 september van het jaar voorafgaand aan het 
begrotingsjaar); 

5. Een clausule in de overeenkomsten op te nemen dat 
gemeenten zich het recht voorbehouden van 
bovenstaande af te wijken; 

6. De indexatie jaarlijks toe te passen, tenzij er aanleiding is 
om hiervan af te wijken,  zulks ter besluitvorming aan 
colleges bijvoorbeeld in de situatie dat de huidige 
prijsstelling al hoger ligt dan wat beoordeeld kan worden 
als een reële bijstelling;  

7. Opdracht te geven aan de regionale netwerkorganisatie 
dit besluit te communiceren per brief aan alle betrokken 
marktpartijen. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW190400 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Principe uitspraak verplaatsing bollenbedrijf Van Dam, nabij 
Limmerweg 5 Egmond Binnen 

Besluit Het college besluit: 
1. In principe akkoord te gaan met de vestiging van een 

agrarisch bloembollenbedrijf op de percelen nabij de 
Limmerweg 5 in Egmond Binnen (kadastraal C2824 en 
C2978); 

2. 2. Het bijgaande raadsvoorstel te verzenden aan de 
commissie Bestemmingsplannen en de gemeenteraad voor 
een principebesluit tot vestiging van het bedrijf op deze 
locatie. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW190410 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Preventie en Handhavingsplan alcohol en drugs 

Besluit Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met het vaststellen van het Preventie en 

Handhavingsplan alcohol en drugs; 
2. De raadsinformatiebrief Preventie en Handhavingsplan voor 

te leggen aan de raad. 
 
 
 

Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW190412 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Uitstel aanbesteding Wmo huishoudelijke hulp en verlenging huidige 
overeenkomsten 

Besluit Het college besluit: 
- De overeenkomsten met de huidige aanbieders van 

schoonmaakondersteuning en hulp bij huishouden te 
verlengen; 

- Middels een marktconsultatie en cocreatie met 
stakeholders een duurzaam productaanbod te definieren;  

- Daarmee een nieuwe aanbesteding op te starten en deze 
zo spoedig mogelijk in te laten gaan zodra dit verantwoord 
is in de periode tussen 1 juli 2020 en 1 januari 2021. 
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Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW190415 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Digitale nieuwsbrief van het college aan de raad 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de digitale nieuwsbrief van het college 

dd 26 juni 2019 en deze te verzenden aan de raad. 

 
 


