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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW180755 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Bezwaar ingediend tegen maatwerkvoorschriften verbonden aan de 
vergunning van een melkveehouderij 

Besluit Het college besluit: 
- Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW180762 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar inzake Karel de Grotelaan 14 te Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- Het advies van de commissie te volgen en het bezwaar 

gegrond te verklaren en de vergunninghouder te informeren 
over de omstandigheid dat het oordeel over het bijgebouw dat 
dit vergunningvrij was niet correct was en mee te delen dat dit 
vergunningsplichtig is en het bestreden besluit te heroepen 
en mee te delen dat het vergunde bijgebouw vergunningsvrij 
is. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW180766 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Evaluatie cultuurcoördinator 

Besluit Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met aanbieding van het evaluatierapport van 

de cultuurcoördinator van het Cultureel Bergens Platform aan 
de raad; 

2. Akkoord te gaan om de raad voor te stellen de aanstelling van 
de cultuurcoördinator met twee jaar te verlengen en de 
bijbehorende begrotingswijziging goed te keuren. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW180832 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar Buerweg 36 te Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- Het advies van de commissie te volgen en het bestreden 

besluit in stand te laten. 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW180834 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar Karel de Grotelaan 14 te Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- Het advies van de commissie te volgen en het bestreden 

besluit, de weigering omgevingsvergunning met kenmerk 
WABO17/02026, in stand te laten en het verzoek om 
proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW180840 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op Wob-verzoek inzake facturen Rensen Advocaten 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met bijgevoegde beslissing waarbij het 

verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
wordt toegewezen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW180841 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar inzake ingebrekestellingplanschadezaak 
Kerkedijk 142s 

Besluit Het college besluit: 
1. Overeenkomstig het advies van de commissie het bestreden 

besluit in stand te laten;  
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
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Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW180845 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanpak Motie 5 vrmd 2018-10-04 CDA GB KL actualiseren 
parkeerbeleid 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de voorgestelde aanpak hoe de motie uit 

te werken. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW180693 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Tymonscroft en Blankenberg te Egmond - Binnen    reconstructie 

Besluit Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met het inrichtingsvoorstel en bijbehorend 

drainageplan; 
2. Akkoord te gaan met de dekking uit Kredieten "Tymonskroft" 

en "Rioolinvestering 60j"; 
3. Akkoord te gaan met voorgestelde behandelingswijze van 

ingediende zienswijzen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.12 

  

Adviesnummer BENW190001 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Planschadeverzoek Krommedijk 3 Egmond aan den Hoef 

Besluit Het college besluit: 
- De conclusie van de adviseur over de aanvraag Krommedijk 

3 te Egmond aan den Hoef over te nemen en het verzoek om 
planschade af te wijzen en verzoeker en derden-
belanghebbenden hier van op de hoogte te stellen. 
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Agendapuntnr. 004.13 

  

Adviesnummer BENW190004 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beantwoording artikel 40 RvO vragen CDA 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de beantwoording zoals verwoord in de 

bijgevoegde brief. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.15 

  

Adviesnummer BENW190012 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze kadernota 

Besluit Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen: 
 

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 
kadernota 2020 van de gemeenschappelijke regeling 
Recreatieschap Geestmerambacht: 
a. akkoord met de kadernota 2020, mits indexatie wordt 

aangepast van 3,54% naar 2,8%. 
b. het verzoek om in 2019 de kadernota 2021 aan te leveren 

in lijn met het door Regio Alkmaar aangereikte format. 
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 

(dagelijks) bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht 
kenbaar te maken. 
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Agendapuntnr. 004.16 

  

Adviesnummer BENW190024 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Regeling bijzondere kosten pleeggezinnen 

Besluit Het college besluit: 
1. De Regeling bijzondere kosten pleeggezinnen vast te stellen; 
2. De Regeling bijzondere kosten pleeggezinnen toe te passen 

voor zowel vrijwillig geplaatste kinderen als kinderen met een 
maatregel; 

3. De Regeling bijzondere kosten pleeggezinnen middels 
bijgevoegd addendum toe te voegen aan de overeenkomst 
Zorgveld Jeugdhulp met verblijf 2018 met de aanbieders van 
pleegzorg in pleeggezinnen; 

4. Het tarief van Jeugdhulp met verblijf, onderdeel pleegzorg in 
pleeggezinnen opvoedvariant te verhogen met 1,66 euro per 
kind per etmaal; 

5. Deze tariefverhoging te dekken binnen de bestaande 
budgetten en dit te bewaken via de reguliere P&C Cyclus. 

 
 

Agendapuntnr. 004.18 

  

Adviesnummer BENW190028 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Antwoorden raadsvragen ingevolg artikel 40 Behoorlijk Bestuur 
Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met de beantwoording in de brief en deze via 

de griffie aan de raad te sturen. 

 
 
 


