
 
 
 
 
 
 

AGENDA / BESLUITENLIJST B&W 

 
 
 
 
 
Vergadering van het college d.d. 12 mei 2020 
 
 

 
 
 
Aanwezig: 
Dhr. dr. J.P. Rehwinkel burgemeester 
N.G.M. Valkering wethouder 
A.A. Tromp wethouder 
E.J. Bekkering wethouder 
M.N. Schroor secretaris 
Mw. T. Engelsbel assistent secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 19 mei 2020 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW200186 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Ontwerp bestemmingsplan Tijdverdrijfslaan 5 Egmond aan den Hoef 

Besluit Het college besluit: 
In te stemmen met bijgaand ontwerp bestemmingsplan 
Tijdverdrijfslaan 5 en deze vervolgens gedurende 6 weken ter inzage 
te leggen conform artikel 3.8 Wro. 

 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW200222 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-OOV 

  

Onderwerp Zienswijze Jaarstukken 2019, Begrotingswijziging 2020 en Begroting 
2021 Veiligheidsregio Noord-Holland 

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

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
Jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord.  

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
Begrotingswijziging 2020 (te weten financiering 
zorgcoördinatie mensenhandel) van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord. 

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
Begroting 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord.  

4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan 
het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord kenbaar te maken. 

 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW200237 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar inzake Zeeweg 82, 88, 96 en 102 Egmond 
aan Zee in verband met deels afwijzing 

Besluit Het college besluit: 
De bestreden besluiten niet herroepen en het advies van de 
Commissie van advies voor de bezwaarschriften op te volgen. 
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Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW200239 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-GE 

  

Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 VVI Alkmaar e.o. 

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 

jaarrekening 2019 van de VVI Alkmaar e.o.; 
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 

begroting 2021 van de VVI Alkmaar e.o.; 
3. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief kenbaar 

te maken aan het dagelijks bestuur van de VVI Alkmaar e.o. 

 

Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW200241 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling IO-DIM 

  

Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 gemeenschappelijke 
regeling Regionaal Historisch Centrum 

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

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 
jaarstukken 2019 van de Gemeenschappelijke regeling 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar - GR RHCA met 
betrekking tot het positieve resultaat over 2019 van € 135.206 
zoals is voorgesteld in het begeleidend schrijven van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar d.d. 2 april 2020: 

a. Akkoord te gaan met het aanvullen van de algemene 
reserve zodat deze, na dotatie, de maximale omvang 
van 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 66.454). 

b. Het bedrag van € 32.353 toe te voegen aan de 
Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie 
Aanvullende Diensten, zodat deze, na dotatie, het 
gewenste niveau van € 150.000 bedraagt. 

c. Te kiezen voor optie 1. Terugbetaling van het restant 
van het positieve resultaat volgens artikel 27c van de 
gemeenschappelijke regeling en artikel 3.5 van de 
Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke 
Regelingen Noord-Holland Noord 2019. 

 
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 

begroting 2021 van de GR RHCA. 
 

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 
(dagelijks) bestuur van GR RHCA kenbaar te maken. 
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Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW200243 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-OR 

  

Onderwerp Raadsmemo benoeming wethouder Bekkering als 
verkeersveiligheidsambassadeur voor NHN 

Besluit Het college besluit: 
De raad te informeren over de benoeming van wethouder Bekkering 
als verkeersveiligheidsambassadeur voor NHN middels de bijgaande 
nieuwsbrief aan de raad. 

 

Agendapuntnr. 003.07 

  

Adviesnummer BENW200244 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Bestemmingsplan Stroomerlaan 15 

Besluit Het college besluit: 
In te stemmen met bijgaand ontwerp bestemmingsplan Stroomerlaan 
15 en deze vervolgens gedurende 6 weken ter inzage te leggen 
conform artikel 3.8 Wro. 
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Agendapuntnr. 003.08 

  

Adviesnummer BENW200246 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hollands 
Noorden 

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

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 
jaarstukken 2019 van de GGD Hollands Noorden:  
a. De voorgestelde resultaatbestemmingen algemene 

reserve, egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma 
en extra toevoeging algemene reserve te 
ondersteunen. De voorgestelde vorming van een 
bestemmingsreserve Corona niet te ondersteunen en 
de GGD te verzoeken om het resterende positieve 
saldo terug te laten vloeien naar de deelnemende 
gemeenten. En hiervoor de verdeelsleutel te hanteren 
die geldt voor de algemene bijdrage gemeenten.  

b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in de 
verantwoording 2020 ook de maatschappelijke 
effecten op de samenleving op te nemen en hiervoor 
gebruik te maken van monitorinformatie uit 
gezondheidsonderzoeken. 

c. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om alles in 
het werk te stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een 
goedkeurende verklaring voor getrouwheid én 
rechtmatigheid te ontvangen. 

2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 
begroting 2021 van de GGD Hollands Noorden: 
a. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om een 

definitie op te stellen voor het maatschappelijk effect 
en de beschrijvingen van het maatschappelijk effect in 
de begroting 2021 hierop aan te passen. 

b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in het 
aangekondigde meerjarenbeleidsplan een relatie te 
leggen met de P&C documenten, een onderscheid te 
maken tussen GR taken en aanvullende diensten en 
ook de prestatie-indicatoren te vermelden. 

c. Op te merken dat dat voor het jaar 2021 geen 
toevoeging van €180.000,- aan de algemene reserve 
nodig is, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 
2019 de algemene reserve versneld wordt aangevuld 
tot het maximum van 2,5% van de exploitatielasten. 
En te verzoeken dit positief begrote resultaat in 
mindering te brengen op de algemene bijdrage van 
gemeenten voor het jaar 2021.  

3. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan 
het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden 
kenbaar te maken. 
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Agendapuntnr. 003.09 

  

Adviesnummer BENW200250 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling IO-COM 

  

Onderwerp Digitale nieuwsbrief van het college aan de raad 

Besluit Het college besluit: 
In te stemmen met de digitale nieuwsbrief van het college d.d. 13 mei 
2020 en deze te verzenden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW200221 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Voortgang Slotkwartier 

Besluit Het college besluit: 
a. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan Huys Egmont; 
b. De raad te informeren over de voortgang van het dossier 

Slotkwartier via de nieuwsbrief aan de raad. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW200224 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Coronamaatregelen fase drie 

Besluit Het college besluit: 
1. Alle huurders van de gemeente in de getroffen sectoren, 

zoals Cultuur, Sport, Welzijn, Commercieel en Strand een 
korting van 2 maanden huur te geven met een maximum van 
€ 1.000,-- of  € 2.000,-- (gelijk aan TOGS). De huurders 
hoeven hiervoor geen crisisbegroting in te dienen en mogen 
dit bedrag (indien mogelijk) zelf verrekenen;  

2. Voor huurders in de categorie Strandexploitanten, Cultuur, 
Sport en Welzijn bestaat de mogelijkheid om in afwijking van 
de regeling onder a een hogere korting te krijgen. De 
compensatie wordt gebaseerd op de door de huurder op te 
stellen crisisbegroting waarin de omzetdaling als gevolg van 
de crisis wordt onderbouwd. De uitwerking hiervan wordt 
nader met de gemeentecontroller afgestemd; 

3. In te stemmen om de portefeuillehouder Vastgoed te 
mandateren om de huurvermindering’ uit te werken en uit te 
voeren; 

4. De raad voor te stellen een bestemmingsreserve 
‘Herstelfonds Corona’ in te stellen, en daarin vanuit de 
Algemene reserve een bedrag van maximaal € 398.000 ( € 
300.000 Herstelfonds en € 98.000 huurderving ( bij € 2.000 
per maand)) in te storten en beschikbaar te stellen; 

5. De portefeuillehouder economische zaken wordt 
gemandateerd voor het nemen van besluiten namens het 
college ten laste van het Herstelfonds Corona; 

6. De raad te verzoeken het college te mandateren om uitnamen 
uit de reserve te doen voor de uitvoering van de noodzakelijk 
geachte zaken, met de voorwaarde dat achteraf – 
maandelijks via een nieuwsbrief – aan de raad wordt 
verantwoord; 

7. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
8. In de taskforce te anticiperen op de 1,5 meter samenleving en 

daarin de landelijke protocollen te volgen en de 
ondernemers/bedrijven/verenigingen en instellingen hier zo 
veel mogelijk in te helpen;  

9. In te stemmen met bijgaand (2e) persbericht. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW200227 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Jaarrekening 2019 en begroting 2021 OD NHN 

Besluit Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven 

over de ontwerpbegroting 2021 en de jaarstukken 2019 van 
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 

2. De raad voor te stellen de positieve zienswijze met 
bijgevoegde conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

3. Het Algemeen Bestuur van de OD NHN voor te stellen om de 
jaarlijkse bijdrage van Bergen structureel te verlagen 
vanwege het in eigen beheer uit te voeren werkzaamheden 
voor de begeleiding en de advisering bij/van opdrachten voor 
milieuonderzoek(en). 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW200238 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 WNK 
Personeelsdiensten 

Besluit Het college besluit: 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 

jaarstukken 2019 van WNK Personeelsdiensten  
2. Onderstaande zienswijze af te geven ten aanzien van de 

begroting 2021 van WNK personeelsdiensten: WNK 
personeelsdiensten te verzoeken om de gemeente op de 
hoogte te houden van de consequenties van de extra 
inzet en verlies aan inkomsten door de coronacrisis. De 
effecten als gevolg van de coronapandemie op de 
bedrijfsvoering en resultaten van het WNK in beeld te 
brengen en deze zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in 
2020, te verwerken in een voorstel tot begrotingswijziging 
2021.  

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan 
het (dagelijks) bestuur van WNK Personeelsdiensten 
kenbaar te maken. 

4. Via de kadernota 2021 in de begroting 2021 het aandeel 
van het exploitatietekort op te nemen van € 82.966 als 
autonome ontwikkeling. 
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Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW200240 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020 en begroting 
2021 GR Werkorganisatie BUCH 

Besluit Het college besluit: 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 

jaarstukken 2019 van de GR Werkorganisatie BUCH  
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 

begrotingswijziging 2020 van de GR Werkorganisatie BUCH  
3. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 

begroting 2021 van de GR Werkorganisatie BUCH: 
a. De raad geeft een positieve zienswijze af ten aanzien 

van de begroting 2021 van de GR Werkorganisatie 
BUCH.  

b. De raad wordt op de hoogte gehouden over de 
financiële ontwikkelingen naar aanleiding van de 
Coronacrisis via de P&C cyclus tenzij het BUCH 
bestuur noodzaak ziet eerder te informeren.   

4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 
bestuur van GR Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken. 

 
 

Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW200245 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Structuurvisie Bergen Oost en Nota kostenverhaal 

Besluit Het college besluit: 
1. Om aan het Presidium voor te leggen dat een besluit over de 

Structuurvisie Bergen Oost en de bijbehorende Nota 
kostenverhaal wordt geagendeerd voor de gemeenteraad van 
2 juli; 

2. Op 16 juni te besluiten over de aan de raad voor te leggen 
Structuurvisie Bergen Oost en de bijbehorende Nota 
kostenverhaal. 
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Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW200247 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020 en begroting 
2021 GR Cocensus 

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

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
jaarstukken 2019 van de GR Cocensus; 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
begrotingswijziging 2020 van de GR Cocensus; 

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
begroting 2021 van de GR Cocensus,waarbij wordt 
onderzocht of de Coronamaatregelen als risico moeten 
worden meegenomen in de zienswijze; 

4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan 
het (dagelijks) bestuur van GR Cocensus kenbaar te 
maken. 

 
 

Agendapuntnr. 004.12 

  

Adviesnummer BENW200249 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Stikstof/Voortoets/vergunning c.q. toestemming Wet 
natuurbescherming 

Besluit Het college besluit: 
1. Om geen vergunning c.q. toestemming Wet 

natuurbescherming meer te verlangen van een initiatiefnemer 
als uit een voortoets of een ecologische beoordeling blijkt dat 
er geen significante negatieve effecten van een 
activiteit/ontwikkeling op een Natura 2000-gebied(en) te 
verwachten zijn; 

2. De raad via de nieuwsbrief van het college te informeren over 
uw besluit. 

 
 


