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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW200319 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Digitale nieuwsbrief als gevolg van vragen over de jaarstukken van 
WNK Personeelsdiensten 

Besluit Het college besluit: 
Bijgaande tekst voor digitale nieuwsbrief van het college aan de raad 
vast te stellen. 

 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW200322 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Omgevingsvergunning voor het laten rijden van een zonnetrein door 
de Schoorlse Duinen 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen. 
2. De omgevingsvergunning voor het laten rijden van een 

zonnetrein door de Schoorlse Duinen te verlenen.  
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW200325 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Revolverend Duurzaam investeringsfonds 

Besluit Het college besluit: 
1. Geen aanleiding te zien om het instellen van een Duurzaam 

investeringsfonds aan de raad voor te stellen. 
2. De raad over dit besluit te informeren in de eerstvolgende 

digitale nieuwsbrief. 
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Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW200327 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Veilig Thuis jaarafrekening 2019 en bekostiging onderzoek 
governance en borging Veilig Thuis 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de vierde kwartaalrapportage en 

jaarrapportage Veilig Thuis 2019.  
2. De werkelijke kosten van Veilig Thuis 2019 vast te stellen op 

€ 9.308.536 waarvan € 179.241 voor de gemeente Bergen 
(inclusief bijdrage DUVO).  

3. De kosten van het onderzoek naar de governance en borging 
van Veilig Thuis, uitgevoerd door bureau HHM, totaalbedrag  
€ 39.060 waarvan € 1.246 ten laste van de gemeente Bergen, 
te dekken binnen de gemeentebegroting 2020. 

4. Op voorhand geen budget van € 4.314 te reserveren voor de 
investering in de personeelskosten, maar als uit monitoring 
via de bovenregionale stuurgroep blijkt dat deze kosten 
noodzakelijk zijn en niet binnen de begroting Veilig Thuis 
2020 blijven, dit te bekostigen binnen de gemeentebegroting 
2020 of, indien nodig, op te nemen in de tweede financiele 
rapportage 2020. 

5. Het huidige mandaat van de bovenregionale stuurgroep 
specialistische jeugdhulp te verlengen tot en met de duur van 
de huidige DVO tot en met 31-12-2021. 

6. De gemeenteraad via de nieuwsbrief Sociaal Domein te 
informeren. 

 

Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW200332 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Sport- en Beweegakkoord Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. Het sport- en beweegakkoord Bergen aan te gaan. 
2. Het sport- en beweegakkoord Bergen via de nieuwsbrief 

van college aan de raad ter informatie aan te bieden aan 
de raad.  

3. Het besluit openbaar te maken na het informeren van de 
betrokken partijen. 
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Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW200336 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Subsidieregeling Reductie Energiegebruik 

Besluit Het college besluit: 
1. De Subsidieregeling Reductie Energieverbruik gemeente 

Bergen 2020 vast te stellen.  
2. De overeenkomst aan te gaan met het Duurzaam Bouwloket 

met financiële afspraken over de uitvoering van de 
subsidieregeling. 

3. De overeenkomst aan te gaan met de gemeente Castricum 
met financiële afspraken over de uitvoering van de 
subsidieregeling. 

4. Het mandaatbesluit uitvoering Subsidieregeling Reductie 
Energiegebruik gemeente Bergen 2020 vast te stellen. 

5. Wethouder E. Bekkering mandaat te geven voor het tekenen 
van bovengenoemde overeenkomsten 2 en 3. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW200315 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Gemeentelijke randvoorwaarden herontwikkeling RK kerk  
Egmond-Binnen 

Besluit Het college besluit: 
De notitie met gemeentelijke randvoorwaarden voor de 
herontwikkeling van de RK kerk in Egmond-Binnen vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW200321 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Eerste beleidsrapportage 

Besluit Het college besluit: 
De eerste beleidsrapportage vast te stellen en deze ter informatie 
naar de raad te sturen. 
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Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW200330 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Uitvoeringsagenda passend onderwijs en jeugd 

Besluit Het college besluit: 
1. Het uitvoeringsplan passend onderwijs – jeugd vast te stellen:  

a. Deel A voor vier jaar (tot juni 2024); 
b. Deel B voor twee jaar (tot juni 2022) en in juni 2021 

een tussentijdse evaluatie tegemoet te zien. 
2. De procedure ‘op overeenstemming gericht overleg 

ondersteuningsplan en jeugdplan’ vast te stellen 
3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief samen met het 

uitvoeringsplan en de procedure via de nieuwsbrief van het 
college te delen met de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW200331 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Structuurvisie Bergen Oost en Nota kostenverhaal 

Besluit Het college besluit: 
Om aan de raad van 2 juli voor te stellen om de structuurvisie Bergen 
Oost, de nota kostenverhaal, de nota van beantwoording en de 
participatieplanning vast te stellen. 

 
 


