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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 16 februari 2021 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW200707 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan "Watertorenweg 14' 

Besluit Het college besluit: 
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 

'Watertorenweg 14'; 
2. het ontwerpbestemmingsplan 'Watertorenweg 14 ter 

inzage te leggen ten behoeve van het starten van de formele 
procedure; 

3. In te stemmen met de planschade overeenkomst en deze te 
ondertekenen. 

 
 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW210043 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Technische wijziging Algemene subsidieverordening 

Besluit Het college besluit: 
In te stemmen met de technische wijziging van de Algemene 
subsidieverordening Bergen 2016 en deze wijziging ter vaststelling 
aan te bieden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW210049 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Kastanjelaan 8s 

Besluit Het college besluit: 
Een ontwerp vergunning voor het tijdelijk permanent bewonen van de 
Kastanjelaan 8s ter inzage te leggen en indien geen zienswijzen 
worden ingediend gedurende de periode van terinzagelegging, deze 
vergunning te verlenen. 
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Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW210069 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Voert 17 Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. Het bestemmingsplan 'Voert 17, Bergen' ter vaststelling aan 

te bieden aan de raad. 
2. De raad voor te stellen voor het bestemmingsplan 'Voert 17, 

Bergen' geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
 

 

Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW210071 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Eerste nieuwsbrief Sociaal domein 2021 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de eerste nieuwsbrief sociaal domein 

2021 
2.   De nieuwsbrief ter informatie aan te bieden aan de raad. 

 
 
 

Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW210072 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Raadsinformatiememo JeugdzorgPlus Oplevering fase 2 en inspectie 
Antonius 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met het bijgevoegde concept regionale 

informatiememo voor de raad. 
2. De definitieve versie van de raadsinformatiememo op 11 

februari 2021, de datum waarop  inspectierapport openbaar 
is, naar de raad te zenden. 
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Agendapuntnr. 003.07 

  

Adviesnummer BENW210081 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BS 

  

Onderwerp Digitale Buitengewone ALV van de VNG op 12 februari 2021 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de geadviseerde beslissingen op de 

agendapunten zoals die aan de orde komen tijdens de digitale 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 12 februari 2021; 

2. Een lid van het college te machtigen om tijdens de 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering namens de 
gemeente Bergen een stem uit te brengen. 

 
 

 
 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW210013 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Ontwerp Herstel bestemmingsplan 2021 

Besluit Het college besluit: 
Het ontwerp Herstel bestemmingsplan 2021, zoals opgenomen in de 
bijlage, conform artikel 3.8 Wro jo.afd 3.4 Awb ter inzage te leggen 
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Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW210042 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Integraal eindadvies Kranenburgh 

Besluit Het college besluit: 
1. Het volgende aan de raad voor te stellen: 

a. Te kiezen voor het toekomstperspectief van 
Variant B Museum in het Groen conform het 
integrale eindadvies De basis op orde van Bureau 
Berenschot. 

b. Een eenmalig investeringskrediet ter beschikking 
te stellen van totaal €1.564.000 ten behoeve van:  

i. Het klimatologisch op orde brengen van het depot aan de 
Berkenlaan passend bij de eisen van een goed beheer 
van de cultuurhistorische collectie (100.000,-) 

ii. Nieuwbouw depot in de Boekelermeer bestemd voor de 
kunstcollecties in eigendom en/of in beheer van 
Kranenburgh (inclusief inrichting, verhuis en 
transitiekosten, inhuur ambtelijke capaciteit, leges en 
aanleg buitenruimte €1.464.000 
en de bijbehorende kapitaalslasten met een totaal van   
€97.680 per 2023 ten laste te brengen van het 
begrotingssaldo. 

 
c. De in 2013 verleende gemeentelijke lening van 

€350.000 aan Stichting Kranenburgh kwijt te 
schelden en dit ten laste te brengen van het 
begrotingssaldo 2021. 

d. Een eenmalig subsidie ter beschikking te stellen 
van €297.000 aan stichting Kranenburgh in 2021 
ten behoeve van: 

i. Het inlopen van achterstanden in het collectiebeheer 
€217.000 (uit te betalen in drie jaarlijkse termijnen van 
€72.333)  

ii.         Het ontwikkelen van een museale tuin €30.000 
iii. Verhuis en transitiekosten in aanloop van de realisatie van 

een nieuw depot €50.000 
en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021. 

 
e. Het programma 2a een aantrekkelijke gemeente 

(Cultuur, Recreatie en Toerisme) per 2022 te 
verhogen met €205.000 ten behoeve van het 
verhogen van de structurele subsidie aan Stichting 
Kranenburgh voor: 

i. Algemene kosten stijging €20.000 
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ii.       1 formatieplaats voor collectiebeheer €70.000 
      iii.        1 formatieplaats voor fondsenwerving gedurende twee            
jaar € 150.000,- (uit te betalen in twee jaarlijkse termijnen van 
€75.000 en evaluatie na twee jaar). 
      iv.       Inrichting en inventaris €17.000 

iv. Huurdersonderhoud conform gemeentelijk MOP €23.000 
en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo per      
2022.  

 
f. De bij beslispunt 1b, 1d en 1e behorende 

begrotingswijziging vast te stellen. 
 

2. Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad van 
bovenstaande beslispunten, in te stemmen met:  
a. Het per 2022 maken van een meerjarige 

subsidieafspraak met Stichting Kranenburgh, 
aansluitend op de duur van de cultuurnota. 

b. Het als gemeente initiëren van een half jaarlijks 
afstemmingsoverleg tussen gemeente en 
Kranenburgh ten behoeve van de uitvoering van 
het eigenaren- en huurdersonderhoud. 

c. Het wijzigen van de huidige door de gemeente 
gehanteerde berekeningsmethodiek voor het 
bepalen van de maximale omvang van de 
egalisatiereserve van Kranenburgh door per 2020 
hierin 15% van de totale inkomsten van 
Kranenburgh als uitgangspunt te nemen. 

 
3. De kosten voor de aanvullende opdracht aan bureau 

Berenschot, te weten €15.000, te dekken uit de post 
Ondersteuning college Bergen. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW210065 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beleidsnota Kunst en Cultuur 2021-2026 

Besluit Het college besluit: 
1.De raad voor te stellen om de beleidsnota Gemeente Bergen als 
culturele buitenplaats, Kunst in uitvoering vast te stellen. Waarbij 
expliciet het volgende wordt besloten: 

a. in te stemmen met de programmalijn Kunst 
voor iedereen; 

b. in te stemmen met de programmalijn Kunst in 
uitvoering en hiervoor structureel € 35.000 
beschikbaar te stellen; 

c. in te stemmen met de programmalijn Kunst in 
de kern en hiervoor structureel € 105.000 
beschikbaar te stellen; 

d. in te stemmen met behoefteonderzoek 
ateliers en culturele ontmoetingsplaatsen en 
hiervoor € 30.000 beschikbaar te stellen; 

e. in te stemmen met de aanstelling van een 
kwartiermaker en hiervoor incidenteel € 
50.000 beschikbaar te stellen; 

f. in te stemmen met het beschikbaar stellen 
van een programmabudget van € 250.000 
voor 2023 en dit daarna te evalueren. 

2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW210068 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de machtiging van de 

Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in 
kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire. 

2. De verwerkersovereenkomst aan te gaan met het Ministerie 
van Financiën. 

3. In te stemmen met de gegevensuitwisseling en de daartoe 
bestemde Akkoordverklaring gegevensuitwisseling te 
ondertekenen. 

 
 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW210070 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Afronding tweede fase omgevingsvisie 

Besluit Het college besluit: 
1. De omgevingsvisie op hoofdlijnen vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de uitkomsten van de 

participatie (deel 1, deel 2 en het verslag); 
3. Het presidium te verzoeken de omgevingsvisie op 

hoofdlijnen ter bespreking voor te leggen aan de 
algemene raadscommissie waarbij de raad wordt 
verzocht in dit stadium kennis te nemen van de 
omgevingsvisie; 

4. Technische sessies te organiseren voor raads- en 
commissieleden om te komen tot een ontwerp van 
de omgevingsvisie. 

 
  



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 9 februari 2021 

 
 

Pagina 9 van 11 
 

 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW210074 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Bergense aanpak Coronasteun 

Besluit Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen in het kader van financiële steun voor 

partijen met een maatschappelijke doelstelling en voor  
Corona Steun en Herstel tot 1 juli 2021 een nieuw pakket aan 
maatregelen (fase 5) vast te stellen.  

2. De raad voor te stellen om ten laste van het begrotingssaldo 
2021 € 193.000,- euro te storten in de bestemmingsreserve 
herstelfonds corona  en bijgevoegde begrotingswijziging vast 
te stellen; 

3. Ook deze fase 5 periodiek te verantwoorden aan de raad; 
4. Bij aanvragen over 2021, in plaats van een crisisbegroting, 

een onderbouwde aanvraag met toelichting inclusief 
jaarrekening 2020 (of balans en winst- en verliesrekening 
2020) te vragen; 

5. Dat aanvragen vanuit het Herstelfonds ambtelijk worden 
beoordeeld; 

6. De medewerkers van het Coronaloket de bevoegdheid te 
geven om over de toekenningen te beslissen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW210076 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Reactie OR op de evaluatie v.d. BUCH-samenwerking 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de brieven van het BUCH-bestuur 

en de OR. 
2. De OR in de bijgevoegde concept antwoordbrief op de 

hoogte te stellen van het vervolgproces. 
3. Een afschrift van de brief die hij op 22 januari 2021 naar 

het BUCH bestuur heeft gezonden, ter informatie naar de 
OR te sturen. Deze brief te voorzien van een 
begeleidende aanbiedingsmail waarbij wordt aangegeven 
dat het college de zorgen van de OR deelt en ziet.  
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Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW210082 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vervolgproces evaluatie BUCH 

Besluit Het college besluit: 
1. Het projectplan Herijken Samenwerking BUCH vast te stellen; 
2. Het projectplan Herijken Samenwerking BUCH op de 

gebruikelijke wijze ter kennisname toe te sturen aan de raad. 
3. Het projectplan breed te communiceren naar de 

werkorganisatie BUCH. 

 
 

Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW210087 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Indicatieve concept uitkomst herijking gemeentefonds 

Besluit Het college besluit: 
De tekst voor de nieuwsbrief van het college aan de raad over de 
indicatieve concept uitkomst herijking gemeentefonds vast te stellen 
en deze ter informatie aan de raad aan te bieden. 

 
 
 

Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW210067 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Subsidieaanvraag 2021 SWB 

Besluit Het college besluit: 
1. Stichting Welzijn Bergen voor 2021 een incidentele subsidie 

te verlenen van €13.506 en;  
2. Deze incidentele subsidie van €13.506  ten laste te brengen 

van het begrotingssaldo en de daarbij horende 
begrotingswijziging vast te stellen. 
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Agendapuntnr. Extra toegevoegd aan agendapunt 004.11 

  

Adviesnummer 
 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Capaciteit en prioritering grote projecten 

Besluit Het college besluit: 
1. De Top 10-projecten en het overzicht plannen vast te stellen, zoals 

deze per mail van 4 februari 2021 aan het college ter beschikking 
zijn gesteld. 

2. De Projectopdrachten van de eerste 8 projecten inclusief 
bijbehorende planning vast te stellen. 

3. Opdracht te geven te komen tot projectopdrachten van de 
resterende twee projecten (9.0 Big Five en 10.0 Schoorl), inclusief 
planningen en capaciteitsramingen en deze uiterlijk 16 februari 
2021 ter besluitvorming aan het college voor te leggen. 

4. De werkorganisatie De BUCH opdracht te geven uiterlijk 23 februari 
2021 te komen met de invulling en validatie van de bemensing van 
de Top 10-projecten op basis van de gelijk met de voornoemde 
planning opgestelde capaciteitsraming en hierover op hoofdlijnen 
terug te koppelen aan het college in de collegevergadering van 2 
maart 2021. 

5. Een financieel overzicht van de stand van zaken op te stellen en 
deze 2 maart 2021 ter kennis te brengen van het college.  

6. De uitvraag naar de bureaus Dietz en Overmorgen voor de 
projectopdracht 9.0 Big Five direct in gang te zetten.  

7. De Structuur van de ruimtelijke projecten, zoals verwoord in het, in 
de mail van 4 februari, bijgevoegde document met dezelfde titel 
vast te stellen. Met dien verstande dat de extra functie voor Bergen, 
de “Strategische adviseur grote projecten” komt te vervallen.  

8. Dat de werving van de Procesregisseur RO plaats vindt via de 
gebruikelijke procedure en er minimaal een klikgesprek dient plaats 
te vinden tussen de beoogde kandidaat en de portefeuillehouder 
RO. 

 

 
 


