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Aanwezig: 
Dhr. dr. J.P. Rehwinkel burgemeester 
E.J. Bekkering wethouder 
A.J. van den Beld wethouder 
N.G.M. Valkering wethouder 
A.A. Tromp wethouder 
M.N. Schroor secretaris 
Mw. T. Engelsbel assistent secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 15 december 2020 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW200628 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BDV-FIN 

  

Onderwerp Kennisnemen van de dividend uitkering GKNH 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de brief en daarmee van de dividend 

uitkering. 
2.   Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW200634 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan tbv wijzigen bedrijfsbestemming in 
woonbestemming Voorstraat 54 in EaZ 

Besluit Het college besluit: 
1. Het ontwerpbestemmingsplan voor het wijzigen van de 

bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op het 
perceel Voorstraat 54 in Egmond aan Zee (gelegen tussen 
Voorstraat 54 en 52), en de daarbij behorende stukken 
conform afdeling 3.4 Awb voor een periode van zes weken 
ter visie te leggen; 

2. Een planschadeverhaalsovereenkomst vast te stellen; 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. Het ontwerpbesluit voor een hogere grenswaarde van ten 

hoogste 63 dB vast te stellen voor de geluidsbelasting op 
de voorgevel en 57 dB op de westgevel van de nieuw te 
bouwen woning aan de Voorstraat en de daarbij 
behorende stukken gedurende 6 weken ter visie te leggen 
en indien er geen zienswijzen worden ingediend het 
besluit hogere grenswaarden vast te stellen; 

5. Op basis van de vormvrije m.e.r-beoordeling dat er geen 
m.e.r-beoordeling of m.e.r hoeft te worden opgesteld. Het 
m.e.r. beoordelingsbesluit gedurende 6 weken ter visie te 
leggen. 
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Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW200654 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Actualisering bodemkwaliteitskaart n.a.v. PFAS 

Besluit Het college besluit: 
1. Voornemens te zijn de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart 

en de nota bodembeheer vast te stellen; 
2. Een openbare kennisgeving te publiceren van het voornemen 

om de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en de nota 
bodembeheer vast te stellen;  

3. Dat de vaststelling een week na deze openbare kennisgeving 
wordt geeffectueerd door het besluit vaststelling 
bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer bekend te 
maken; 

4. Dat de vaststellingsdatum gelijk is aan de datum van de 
bekendmaking van het besluit. 

 
 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW200658 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Indexering subsidies 2021 

Besluit Het college besluit: 
De raad voor te stellen in te stemmen met de begrotingwijziging van 
€ 51.002 ten behoeve van het indexeren van de subsidies 2021. 

 
 

Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW200660 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Benoeming leden adviesraad sociaal domein 

Besluit Het college besluit: 
Akkoord te gaan met de benoeming van vier nieuwe leden voor de 
adviesraad sociaal domein en deze met terugwerkende kracht te 
benoemen per 1 april 2020. 
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Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW200661 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Continuering overeenkomst Bovenregionale Integrale Crisisdienst 
Jeugd 

Besluit Het college besluit: 
1. De overeenkomst 'Bovenregionale Integrale Crisisdienst 

Jeugd 0-18 Noord-Holland Noord' ongewijzigd met één jaar te 
continueren door gebruik te maken van de verlengingsoptie in 
de overeenkomst; 

2. De gemeenteraad te informeren over de continuering van de 
overeenkomst via de nieuwsbrief Sociaal Domein. 

 
 

Agendapuntnr. 003.07 

  

Adviesnummer BENW200667 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Regionale woningprogrammering oktober 2020 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de regionale woningprogrammering 

naar realisatiecapaciteit oktober 2020; 
2. De programmering middels bijgevoegde digitale nieuwsbrief 

ter kennisname aan de bieden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 003.A 

  

Adviesnummer BENW200640 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-OOV 

  

Onderwerp Cameratoezicht jaarwisseling 2020/2021 

Besluit De burgemeester besluit: 
Tot het instellen van cameratoezicht op het Pompplein in Egmond 
aan Zee en het Roode Leeuwplein in Schoorl van 29 december 2020 
tot en met 1 januari 2021. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW200641 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp DVO Bergen-HVC 

Besluit Het college besluit: 
1. Middels bijgevoegd schrijven HVC te berichten dat de 

gemeente Bergen geen gebruik maakt van de automatische 
verlenging, maar dat wij wel het contract voor een periode 
van één jaar onder gelijkblijvende condities willen verlengen. 

2. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW200649 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning - woning met garage - Buerweg 
naast 48 (Westdorp) 

Besluit Het college besluit: 
1. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een woning met garage op het perceel Buerweg naast 48 
in Bergen en de daarbij behorende stukken conform afdeling 
3.4 Awb voor een periode van zes weken ter visie te leggen; 

2. In te stemmen met de planschade-overeenkomst; 
3. Op basis van de vormvrije m.e.r-beoordeling te besluiten dat 

er geen m.e.r-beoordeling of m.e.r hoeft te worden opgesteld. 
Het m.e.r. beoordelingsbesluit en de daarbij behorende 
stukken gedurende 6 weken ter visie te leggen. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW200669 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vervolgacties raadsbesluit 22 oktober 2020 structuurvisie Bergen 
Oost 

Besluit Het college besluit: 
1. Het plan van aanpak voor de participatie over de definitieve 

knip op het Molenweidtje vast te stellen; 
2. Het plan van aanpak voor de participatie over de 

verdichtingsvarianten voor BSV vast te stellen; 
3. Het voorstel voor de opvolging van de overige acties die 

voortvloeien uit het raadsbesluit van 22 oktober 2020 ten 
aanzien van de structuurvisie Bergen Oost vast te stellen; 

4. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen met aanvullend  
budget voor het project Bergen Oost á EUR 17.500 incl. 
BTW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


