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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW190688 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp JGZ locatie Egmond aan den Hoef 

Besluit Het college besluit: 
1. in te stemmen met het handhaven van het JGZ-inloopspreekuur 

in Egmond aan den Hoef; 
2. in te stemmen met de verstrekking van mandaat aan wethouder 

A. Tromp om namens de gemeente de huurovereenkomst met 
het Dorpshuis Hanswijk (JGZ Egmond) via GGDHN te ontbinden/ 
aan te passen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW190692 

Classificatie Openbaar 

Afdeling  

  

Onderwerp Afdoening motie 

Besluit Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de afdoening van de motie 5 ingediend op 6 

juli 2017 door de PvdA, KL en het CDA over de tariefopbouw 
afvalstoffenheffing bedrijfsvoering; 

2. de raad te informeren via de nieuwsbrief van het college aan de 
raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW190693 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Uitbreiding doelgroep Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Besluit Het college besluit: 
1. in te stemmen met de doelgroep verbreding van het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur van 4 t/m 17 jaar naar 0 t/m 17 jaar; 
2. de wijziging van de beleidsregels maatschappelijke participatie 

2016 gemeente Bergen vast te stellen; 
3. de gemeenteraad en de adviesraad sociaal domein te informeren 

over de uitbreiding van de doelgroep; 
4. kennis te nemen van de jaarrapportage Jeugdfonds Sport & 

Cultuur 2018 en deze ter kennisname aan te bieden aan de 
gemeenteraad en de adviesraad sociaal domein. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW190694 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar inzake Hoopweg 6 Bergen in verband met 
afwijzing subsidie voor HR++ glas 

Besluit Het college besluit: 
Het bestreden besluit niet herroepen en het advies van de commissie 
voor de bezwaarschriften op te volgen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW190700 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelingsbedrijf NHN 

Besluit Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met het jaarplan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-

Holland Noord 2020; 
2. akkoord te gaan met het eens in de twee jaar opstellen van de 

Economische Verkenningen, vanaf 2021; 
3. ambtelijk een advies voor te bereiden ten behoeve van de 

jaarcyclus 2021 van het Ontwikkelingsbedrijf, waarin niet alleen 
aandacht wordt besteed aan de positionering van het onderzoek, 
maar ook aan het gebruik van de Economische Verkenningen;.   

4. akkoord te gaan met de begroting 2020;  
5. akkoord te gaan met de benoeming van de commissaris b;  
6. kennis te nemen van de afbouw van vastgoed- en 

participatieactiviteiten het Ontwikkelingsbedrijf 
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Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW190701 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:73 Apv (verbod gebruik 
consumentenvuurwerk) 

Besluit Het college besluit: 
de volgende plaatsen aan te wijzen waar het verboden is 
consumentenvuurwerk te gebruiken tijdens de jaarwisseling 
2019/2020 conform artikel 2:73, lid 1 van de Algemene plaatselijke 
verordening gemeente Bergen 2018:  

a. het Pompplein in Egmond aan Zee; 
b. het Roode Leeuwplein in Schoorl; 
c. een zone van 50 meter rond het recreatiepark de Woudhoeve 

in Egmond aan den Hoef; 
d. d. een zone van 50 meter rond het Hertenkamp in Bergen 

centrum. 

 
 

Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW190702 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Verzoek indexering tarieven Wmo-begeleiding 2019 

Besluit Het college besluit: 
1. niet in te gaan op het verzoek van vier VVT-aanbieders om de 

tarieven Wmo-begeleiding 2019 alsnog te indexeren; 
2. akkoord te gaan met de inhoud van bijgevoegde brief aan de vier 

VVT-aanbieders; 
3. in te stemmen met verzending van de brief door 

Netwerkorganisatie regio Alkmaar nadat alle zeven colleges 
binnen regio Alkmaar akkoord zijn gegaan. 

 
 

Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW190703 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Problemen Kranenburgh 

Besluit Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met bijgaand antwoord op de brief van de Raad 

van Toezicht van Kranenburgh over de knelpunten; 
2. de raad hierover te informeren via de raadsnieuwsbrief. 
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Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW190704 

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 
20 november 2019 en deze te verzenden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.12 

  

Adviesnummer BENW190706 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Nieuwsbrief Sociaal Domein, 2019, nummer 6 

Besluit Het college besluit: 
In te stemmen met de nieuwsbrief scoiaal Domein, nummer 6 en 
deze te verzenden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.13 

  

Adviesnummer BENW190705 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Klankbordgroep en Raadsavond Klimaat 

Besluit Het college besluit: 
1. om akkoord te gaan met de oprichting van de klankbordgroep 

Klimaat voor inwoners en ondernemers zoals beschreven in 
de startnotitie "klankbordgroep klimaat in BUCH" en de 
gemeenteraad hierover te informeren. 

2. Kennis te nemen van de opzet voor de BUCH raadsavond 
klimaat op 27 november 2019. 

 
 


