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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW190488 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-VERG 

  

Onderwerp Besluit op bezwaar Stam tegen omgevingsvergunning voor uitbouw 
aan de Zwaanstraat 2, Groet 

Besluit Het college besluit: 
1. Het bezwaarschrift, ontvangen 5 februari 2019, conform het 

advies van de commissie van advies voor de 
bezwaarschriften, ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit conform het advies van de commissie 
in stand te laten onder aanpassing van de motivering, zoals 
opgenomen in dit advies. 

 
 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW190496 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-VERG 

  

Onderwerp Beslissing op bezwaren inzake het verbreden van een fietspad (het 
paddenpad) 

Besluit Het college besluit: 
- Bezwaren tegen de verbreding van het fietspad, het 

Paddenpad, niet ontvankelijk te verklaren wegens het 
ontbreken van een procesbelang nu de vergunning is 
ingetrokken. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW190386 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Convenant regionale Verwijsindex en aanwijzing 
convenantbeheerders 

Besluit Het college besluit: 
1. Het convenant regionale verwijsindex VIN (Vroeg 

samenwerken in Noord-Holland Noord) aan te gaan; 
2. Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Alkmaar te mandateren om met ingang van  
1 juli 2019 tot 1 juni 2022 twee relatiemanagers Verwijsindex 
aan te stellen voor de uitvoering van de Verwijsindex; 

3. De twee relatiemanagers Verwijsindex aan te wijzen als 
convenantbeheerders voor de gemeente regio Alkmaar 
overeenkomstig artikel 3, lid 4 van het Convenant regionale 
verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken in Noord-Holland 
Noord); 

4. De twee relatiemanagers (convenantbeheerders) 
Verwijsindex, gelet op artikel 171, lid 2 gemeentewet, op te 
dragen Toetredingsovereenkomsten convenant regionale 
verwijsindex Vin (Vroeg samenwerken in Noord-Holland 
Noord) zoals bedoeld in artikel 20 lid 3 van het convenant, te 
ondertekenen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW190398 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar inzake handhavingsbesluit permanente 
bewoning Driehuizerweg 8-178 

Besluit Het college besluit: 
- Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden 

besluit ongewijzigd in stand te laten. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW190480 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Besluit op bezwaar gebruik gebouw Plein 36 in Bergen en 
uitwegvergunning 

Besluit Het college besluit: 
- De afwijzing van het verzoek om weigering 

omgevingsvergunning voor het gebruik van het pand Plein 36 
in Bergen en de afwijzing van de uitwegvergunning in stand 
laten. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW190492 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Kwartaalrapportage tweede kwartaal 2019 project permanente 
bewoning van recreatiewoningen 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de kwartaalrapportage van het tweede 

kwartaal van 2019; 
2. Deze via de nieuwsbrief aan de gemeenteraad te sturen; en 
3. Deze op te sturen naar de Provincie Noord-Holland. 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW190497 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar afgewezen verzoek om handhaving en 
intrekking van een standplaatsvergunning 

Besluit Het college besluit: 
- Het advies van de commissie ter zake te volgen en daarmee 

het  bestreden besluit van 18 april jl. ongewijzigd in stand te 
laten en het verzoek om vergoeding van de gemaakte kosten 
van bezwaar in deze af te wijzen. Eén en ander conform 
bijgesloten concept beslissing op bezwaar. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW190500 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Jaarverslag klachten 2018 

Besluit Het college besluit: 
- Het jaarverslag ter kennisname aan te nemen en ter 

informatie door te zenden naar de gemeenteraad en 
uitvoering te geven aan de verbeteracties als genoemd in het 
jaarverslag; 

- Het jaarverslag te gebruiken in de organisatieontwikkeling en 
bij de sturing op het, waar mogelijk, voorkomen van klachten. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW190515 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Stand van zaken afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam 

Besluit Het college besluit: 
- Kennis te nemen van bijgaand bericht van de HVC omtrent 

het AEB; 
- In te stemmen met toezending van dit bericht aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW190512 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar inzake afwijzing voh Verlengde Zandweg 1 
Egmond aan den Hoef 

Besluit Het college besluit: 
- Het bezwaar ongegrond te verklaren. 

 


