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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW190731 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp viering 75 jaar bevrijding 

Besluit Het college besluit: 
1. Herdenking en viering 75 jaar bevrijding in de gemeente door 

de historische verenigingen en andere maatschappelijke 
organisaties in de kernen Bergen, Bergen aan Zee, Egmond, 
Schoorl te ondersteunen voor in totaal € 39.745. 

2. Het incidentele bedrag te dekken uit het begrotingssaldo en 
bijgevoegde begrotingswijziging goed te keuren. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW200045 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Kerkenvisie 

Besluit Het college besluit: 
1. Het Plan van Aanpak Kerkenvisie vast te stellen. 
2. Een aanvraag voor een uitkering van € 25.000,-- in te dienen 

bij het rijk.  
3. Na toekenning van de uitkering door het rijk te starten met de 

uitvoering van het plan van aanpak voor 'de Kerkenvisie'. 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW200057 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Regionale woningprogrammering 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de bijgevoegde regionale 

woningprogrammering naar realisatiecapaciteit; 
2. In te stemmen met de aanbiedingsbrief aan het college van 

Gedeputeerde staten; 
3. In te stemmen met de aanbiedingsbrief voor de 

gemeenteraad (memo Regionale Woningbouwafspraken); 
4. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze rond de 

regionale woningprogrammering en het hanteren van de 
Toolkit Monitoring Woningbouw. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW200050 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Regionale inventarisatie woonwagenstandplaatsen 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met bijgevoegd Plan van Aanpak voor de 

regionale inventarisatie woonwagenstandplaatsen. 
2. In te stemmen met de randvoorwaarden voor het regionale 

onderzoek, specifiek: 
A. het hanteren van het afstammingsbeginsel als voorwaarde 
voor inschrijving als woonwagen-/standplaatszoekende; 
B. het in rekening brengen van inschrijfkosten voor 
inschrijving en de jaarlijkse verlenging als 
woonwagen/standplaatszoekende; 
C. en het invoeren van een puntensysteem als volgorde 
bepaling voor de toewijzing en verdeling van woonwagen(s)-
/standplaatsen. 

 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW200052 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente 
Bergen 2019 

Besluit Het college besluit: 
De regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente 
Bergen 2019 vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW190762 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Jaarrapportage VTH beleid 2019 

Besluit Het college besluit: 
Bijgaande Jaarrapportage VTH-beleid 2019 vast te stellen en ter 
informatie aan de raad te sturen. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW200069 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Afscheid burgemeester Hafkamp 

Besluit Het college besluit: 
1. Het draaiboek van het afscheid voor kennisgeving aan te 

nemen. 
2. De evenementenvergunning te verlenen. 
3. De kostenraming ten bedrage van € 14.500,- voor 

kennisgeving aan te nemen. 
4. De kosten te dekken vanuit de post representatie Bergen. 

Dit wordt vastgesteld met dien verstande dat alleen zwak 
alcoholische dranken worden geschonken. 

 
 
 


