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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW200124 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen een weigering omgevingsvergunning 
voor een tweede uitweg naar de weg aan de Komlaan 5 in Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. In afwijking van het advies van de commissie voor de 

bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten. 
2. Het bezwaarschrift tegen het besluit ontvankelijk en 

ongegrond te verklaren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW200126 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Urgentie verklaring woningzoekende 

Besluit Het college besluit: 
Belanghebbende urgentie te verlenen op basis van artikel 15, lid 1 
van de Huisvestingsverordening Bergen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW200127 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Gedeeld opdrachtgeverschap jongerenloket 2.0 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met een gedeeld bestuurlijk 

opdrachtgeverschap, waarbij namens de BCH gemeenten 
wethouder Binnendijk de rol van bestuurlijk opdrachtgever 
deelt met wethouder Verbruggen namens de HAL-
gemeenten. 

2. In te stemmen met het namens de BCH gemeenten 
afvaardigen van wethouder Binnendijk als lid van de 
stuurgroep Jongerenpunt. 
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Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW200133 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp grondexploitaties geheimhouding en stukken 

Besluit Het college besluit: 
1. Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet 

gelezen in samenhang met artikel 10, tweede lid aanhef en 
onder, b en g, van de Wob geheimhouding te leggen op de 
Grondexploitatieberekening 'sociale woningbouw' en de raad 
te verzoeken de geheimhouding in de eerstvolgende 
vergadering te bekrachtigen;  

2. Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet 
gelezen in samenhang met artikel 10, tweede lid aanhef en 
onder, b en g, van de Wob geheimhouding te leggen op de 
Grondexploitatieberekening' herijking 'Mooi Bergen 2020' en 
de raad te verzoeken de geheimhouding in de eerstvolgende 
vergadering te bekrachtigen'; 

3. Het document grondexploitatie 'sociale woningbouw' aan de 
raad te overleggen door deze ter inzage te leggen bij de griffie 
en te voegen bij het raadsvoorstel omtrent het vaststellen van 
de bijgevoegde grondexploitatie (RAAD200034);  

4. Het document herijking 'grondexploitatie Mooi Bergen 2.0' aan 
de raad te overleggen door deze ter inzage te leggen bij de 
griffie en te voegen bij het raadsvoorstel omtrent het 
vaststellen van de herijking grondexploitatie Mooi Bergen 
2020 (RAAD200036). 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW200135 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Digitale nieuwsbrief van het college aan de raad 

Besluit Het college besluit: 
In te stemmen met de digitale nieuwsbrief van het college  
dd 11 maart 2020 en deze te verzenden aan de raad. 

 
 


