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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW200418 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-
Holland Noord 2020-2023 

Besluit Het college besluit: 
In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en de Regiovisie aanpak 
huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-
2023 ter vaststelling voor te leggen aan de Raad. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW200447 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling sl-bl 

  

Onderwerp Doorontwikkeling jongerenplatform Tjekkin 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met het toekomstplan voor de doorontwikkeling 

van jongerenparticipatie middels het jongerenplatform Tjekkin 
in de regio Alkmaar; 

2. Voor de periode 2020 tot en met 2021 een bedrag  
beschikbaar te stellen van in totaal € 6.673 en dat ten laste te 
brengen van het re-integratiebudget (grootboeknummer 
6650000/438000). 

 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW200448 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling sl-bl 

  

Onderwerp Uitvoeringsplan Doorontwikkeling Jongerenpunt 2.0 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan doorontwikkeling 

jongerenpunt. 
2. In te stemmen met de additionele kosten voor 2020 en 2021 

(respectievelijk € 8.490 en € 14.694) welke ten laste komen 
van grootboeknummer 6630000/438000 en daartoe 
bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

3. In te stemmen met de inhoud van de nieuwsbrief van het 
college aan de raads. 

4. De Adviesraad sociaal domein te verzoeken advies uit te 
brengen over (de uitgangspunten van) het Uitvoeringsplan. 
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Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW200452 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Raadsinformatiebrief resultaten WNK Personeelsdiensten en 
Participatiewet 

Besluit Het college besluit: 
In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze aan te bieden 
aan de leden van de gemeenteraad. 

 

Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW200454 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling sl-bl 

  

Onderwerp Collectieve Zorgverzekering Minima 2021-2022 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de nieuwe overeenkomst van collectieve 

zorgverzekering voor minima en deze overeenkomst aan te 
gaan met Univé; 

2. De maandelijkse gemeentelijke bijdragen in de aanvullende 
zorgverzekering voor 2021 te handhaven op € 10 voor het 
pakket AV Compact, € 20 voor het pakket AV Compleet en € 
45 voor het pakket AV Compleet inclusief herverzekering van 
het wettelijk eigen risico; 

3. De pilot draagkrachtperiode voor inwoners die deelnemen 
aan de CZM én geen uitkering voor de kosten van 
levensonderhoud van de gemeente ontvangen om te zetten in 
regulier beleid; 

4. In te stemmen met het bijgevoegde tekstvoorstel voor de 
nieuwsbrief sociaal domein; 

5. Kennis te nemen van de evaluatie CZM overstapperiode 
2020; 

6. De evaluatie CZM overstapperiode 2020 ter kennisname aan 
te bieden aan de gemeenteraad en de adviesraad sociaal 
domein. 
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Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW200456 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Aanvullende zienswijze ontwerp-luchtvaartnota 

Besluit Het college besluit: 
1. De aanvullende zienswijze op de luchtvaartnota 2020-2050 

vast te stellen; 
2. De raad hier over te informeren met de bij dit voorstel 

gevoegde nieuwsbrief;  
3. De zienswijze kenbaar te maken aan het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat door verzending van de bij dit 
voorstel gevoegde brief. 

 

Agendapuntnr. 003.07 

  

Adviesnummer BENW200457 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Raadsvragen fractie GroenLinks; ecodorp; motie raad 

Besluit Het college besluit: 
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie 

van GroenLinks over de motie Ecodorp vast te stellen; 
2. De beantwoordingsbrief aan de raad toe te zenden. 

 

Agendapuntnr. 003.08 

  

Adviesnummer BENW200459 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Nieuwsbrief aan de raad over de voortgang implementatie 
Omgevingswet 

Besluit Het college besluit: 
1. De gemeenteraad met bijgaande nieuwsbrief te informeren 

over de voortgang van de implementatie van de 
Omgevingswet. 
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Agendapuntnr. 003.09 

  

Adviesnummer BENW200464 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Vergoeding dierenartskosten 

Besluit Het college besluit: 
1. Overeenkomsten in regionaal verband aan te gaan met 

dierenartsen, die in de regio alleen dag- en (beperkte) 
avonddiensten verrichten, en deze dierenartsen een 
gedeeltelijke tegemoetkoming van 50% van de kosten voor 
acute medische noodhulp van gewonde of zieke zwerfdieren 
en (ver)wilde(rde) dieren te vergoeden; 

2. Overeenkomsten in regionaal verband aan te gaan met 
dierenartsen, die in de regio naast dag- en avonddiensten ook 
nacht- en weekenddiensten verrichten, en deze dierenartsen 
een gedeeltelijke tegemoetkoming van 75% van de kosten 
voor acute medische noodhulp van gewonde of zieke 
zwerfdieren en (ver)wilde(rde) dieren te vergoeden op basis 
van het dagtarief; 

3. De teamleider Beleid en Vastgoed, mevrouw A. Fienieg, te  
machtigen de dienstverleningsovereemkomsten namens 
Bergen te mogen ondertekenen. 

 

Agendapuntnr. 003.10 

  

Adviesnummer BENW200468 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Nieuwsbrief Klimaat 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de nieuwsbrief Klimaat voor raadsleden 
2.   De nieuwsbrief Klimaat aan te bieden aan de raad 
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Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW200402 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Noodfonds cultuur 

Besluit Het college besluit: 
1. Cinebergen een bijdrage te geven van € 15.987 als 

tegemoetkoming in de schade die corona veroorzaakt in 2020 
en als gemeentelijke matching voor de aanvraag bij het 
provinciaal noodfonds; 

2. Holland Music Sessions een bijdrage te geven van € 7.171 
als tegemoetkoming in de schade die corona veroorzaakt in 
2020 en als gemeentelijke matchingsbijdrage voor de 
aanvraag bij het provinciaal noodfonds; 

3. De Kunst10daagse een bijdrage te geven van € 21.422 als 
tegemoetkoming in de schade die corona veroorzaakt in 
2020; 

4. Het restantbedrag van € 40.419 van de bijdrage van € 85.000 
van het Rijk via het Gemeentefonds in te zetten voor 
financiële tegenvallers en alternatieve voorstellen van de 
culturele organisaties;  

5. De bedragen genoemd bij beslispunten 1, 2, 3 en 4 te dekken 
uit het begrotingssaldo in afwachting van verwerking van de 
bijdrage van het Rijk in het Gemeentefonds voor 
tegemoetkoming kosten corona inzake cultuur ad € 85.000 
via de septembercirculaire en bijgaande begrotingswijziging 
goed te keuren; 

6.   De raad hierover te informeren via de Nieuwsbrief. 
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Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW200417 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Merici fase 1 en 2, 1e herziening 

Besluit Het college besluit: 
- In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Merici fase 

1 en 2, 1e herziening, zoals opgenomen in de bijlage en deze 
conform artikel 3.8 jo. afd. 3.w. Awb gedurende 6 weken ter 
inzage leggen. 

- De eigenaren en bewoners binnen het plangebied via een 
brief over de herziening te informeren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW200465 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen KIESLokaal over ontvreemdingen 
begraafplaats Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. Akkoord gaan met de beantwoording van de vragen, volgens 

de bijgevoegde brief. 
2.   De beantwoording van de vragen via de griffie ter kennis te  
      brengen aan de fractie van KIES Lokaal en de overige leden 
      van de raad. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW200469 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Nieuwsbrief Regionale samenwerking Participatiewet 

Besluit Het college besluit: 
De bijgaande raadsinformatiebrief verzenden aan de raad. 

 
 


