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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW190708 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-THV 

  

Onderwerp Besluit op bezwaar kap kastanjeboom op het perceel Heereweg 84 in 
Schoorl. 

Besluit Het college besluit: 
Bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand laten. 

 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW190751 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-THV 

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Visserstraat 12 te 
Egmond aan Zee 

Besluit Het college besluit: 
Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het 
besluit van 9 augustus 2019 ongewijzigd in stand te laten en het 
verzoek om vergoeding van de kosten van bezwaar af te wijzen. 

 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW190756 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Toeristisch Recreatief Actieplan 2020 Regio Alkmaar 

Besluit Het college besluit: 
Het Toeristisch Recreatief Actieplan 2020 Regio Alkmaar vast te 
stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW190759 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Inzet combinatiefuncties 2020-2022 

Besluit Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met de inzet van 6,39 fte aan  
      combinatiefuncties conform tabel fte-verdeling 2020-2022. 
2. Akkoord te gaan met de inkoop van 4,0 fte bij Holland Sport  
      voor de periode 2020 t/m 2022. 
3. Akkoord te gaan met de inkoop van 0,7 fte bij Sport-Z voor de  
      periode 2020 t/m 2022. 
4. Akkoord te gaan met de inkoop van 0,2 fte bij De Jongens uit  
      Schoorl voor de periode 2020 t/m 2022. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW190729 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling   

  

Onderwerp Vaststellen onderzoeksjaarplan 2020 art 213a 

Besluit Het college besluit: 
1. Conform artikel 2 van de verordening 213a onderzoek te 

doen in 2020 naar de inzet van BUIG gelden en evaluatie van 
de BUCH werkorganisatie. 

2. Opdracht te geven een individueel onderzoeksplan op te 
stellen en voor vaststelling aan het college aan te bieden. 

3. Dit Onderzoeksjaarplan ter informatie aan te bieden aan de 
Commissie van Onderzoek. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW190748 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Bergen schuldenvrij 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de uitvoering van het plan Bergen 

schuldenvrij conform de offerte van Stimulansz d.d. 2 
december 2019 en de kosten in 2020 ten laste te leggen van 
de stelpost sociaal domein; 

2. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW190775 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Implementatie Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de offerte Meldingen & Verkennend   
      onderzoek en de offerte Hoorplicht van GGD Hollands      

            Noorden; 
2. In te stemmen dat de GGD voor een periode van drie jaar de             
      Wvggz-taken uitvoert op basis van een nog op te stellen     
      Dienstverleningsovereenkomst (DVO), wat u begin 2020     
      separaat wordt aangeboden. Daarna wordt besloten of de  
      taken worden ondergebracht in de Gemeenschappelijke  
      Regeling (GR); 
3. De GGD HN een machtiging te verlenen voor het uitvoeren  
      van de gemeentelijke taken binnen de Wvggz welke bestaan      
      uit het in behandeling nemen en het afdoen van meldingen,  
      het uitvoeren van het verkennend onderzoek en het uitvoeren  
      van de hoorplicht (art. 5:1 t/m 5:3 resp. 7:1 en 8:28 t/m 8:30  
      Wvggz) en deze te ondertekenen; 
4. Het door het rijk gestelde bedrag voor de uitvoering van  
      Wvggz ten bedrage van € 37.157,- beschikbaar stellen aan     
      de GGD Hollands Noorden voor de uitvoering offertes  
      (genoemd in punt 1). Daadwerkelijke afrekening vindt  
      achteraf plaats op basis van de gemaakte kosten. De kosten  
      ten laste brengen van de rijksbijdrage Wvggz, wat  
      opgenomen is in het budget voor de GGD op  
      grootboekrekening 6710000, Algemene Gezondheidszorg. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW190781 

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 d.d.  
18 december 2019 en deze te verzenden aan de raad. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW190758 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Indexering subsidies 2020 

Besluit Het college besluit: 
In te stemmen met de in het advies genoemde subsidiebedragen 
voor 2020 voor Stichting Welzijn Bergen, Bibliotheek 
Kennemerwaard, Mantelzorgcentrum en MEE & de Wering. 
Het bedrag van € 39.028 ten laste te brengen van het begrotingsaldo 
2020. 
Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW190783 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Overdracht en (mogelijk) fusie van OBS De Boswaid 

Besluit Het college besluit: 
De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het voornemen 
van ISOB om De Boswaid te fuseren met de Sint Jozefschool. 

 
 

Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW190746 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vernieuwen Paddenpad 

Besluit Het college besluit: 
Overeenkomstig de uitslag van de enquete, het Paddenpad te 
vernieuwen door een nieuw 3 meter breed fietspad aan te leggen 
met daarnaast een wandelpad uitgevoerd in schelpen. 
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Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW190750 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Het jaarplan 2020 Kennemer Wonen 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het jaarplan 2020. 
2. Een brief te sturen naar Kennemer Wonen met een aantal 

aandachtspunten voor het maken van afspraken en het 
monitoren daarvan.  

3. De stukken ter informatie via de nieuwsbrief aan de raad aan 
te bieden. 

 
 

Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW190763 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Tweede (deel)besluit Wob-verzoek voorbereidingsbesluit 'Centrum 
Bergen' 

Besluit Het college besluit: 
een tweede deelbesluit te nemen waarbij het Wob-verzoek 
gedeeltelijk wordt toegekend en 6 documenten openbaar worden 
gemaakt. 

 
 

Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW190784 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Sloop opstallen Van Oldenborghweg Egmond aan den Hoef 

Besluit Het college besluit: 
- Het aanwezige asbest op het perceel aan de van 

Oldenboerghweg 1 te Egmond aan den hoef te laten saneren. 
- De sloop van de aanwezige opstallen niet op dit moment uit 

te voeren. 
 
 

Agendapuntnr. 004.12 

  

Adviesnummer BENW190785 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanwijzingsbesluit 2020 

Besluit Het college besluit: 
het aanwijzingsbesluit 2020 vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 004.13 

  

Adviesnummer BENW190786 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Toekomst De Beeck 

Besluit Het college besluit: 
1. De raad ter besluitvorming voor te leggen een krediet 

beschikbaar te stellen  van € 2.500.000,- voor de vervanging 
van de fundering en zwembadbassins van De Beeck en een 
aanvullend krediet van  € 127.000,- ,om de herbouw van De 
Beeck conform de kaders van de raad mogelijk te maken; 

2. Opdracht te verlenen aan aannemingsbedrijf van der Wal, om 
hun plan voor de herbouw van De Beeck uit te werken in een 
Definitief Ontwerp, vooruitlopend op positieve besluitvorming 
door de gemeenteraad inzake punt 1 van dit advies, zodat tot 
definitieve contractvorming kan worden overgegaan; 

3. De uitwerkingskosten ten bedrage van € 50.000,- te 
vergoeden aan van der Wal, indien niet besloten wordt tot 
herbouw van De Beeck. 

 
 

Agendapuntnr. 004.15 

  

Adviesnummer BENW190760 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen meerdere besluiten waarmee 
verzoeken om handhaving zijn afgewezen. 

Besluit Het college besluit: 
om conform het advies van de commissie de besluiten van 6 en 30 
augustus en 24 september jl.  
in stand te laten, ondanks het daartegen gemaakt bezwaar. 

 
 


