
 
 
 
 

AGENDA / BESLUITENLIJST B&W 

 
 
 
 
 
Vergadering van het college d.d. 21 december 2021 
 
 

 
 
 
Aanwezig: 
Dhr. L.Hj.Voskuil 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.J. Engelsbel assistent secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 11 januari 2022 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 

 
 
  



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 21 december 2021 
 
 

Pagina 2 van 10 
 

Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW210668 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-GE 

  

Onderwerp Maatregelen wateroverlast 18-20 juni 2021 

Besluit Het college besluit: 
1. Budget beschikbaar te stellen om maatregelen te nemen om 

de kans op wateroverlast zoals in het weekend van 18-20 juni 
2021 te verminderen; 

2.   De raad hierover te informeren via de nieuwsbrief. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW210670 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BS-GEBIED 

  

Onderwerp Voortgangsrapportage, onttrekkingsbesluit en nafase Corona 
december 2021 

Besluit Het college besluit: 
1. Een bedrag van € 138.847 uit het Herstelfonds corona te 

onttrekken; 
2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen; 
3. De beleidslijn subsidies maatschappelijke organisaties en 

corona voor het jaar 2021 vast te stellen; 
4. Kennis te nemen van de constateringen en prioriteringen rond 

de nafase; 
5. De voortgangsrapportage aan de raad vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW210674 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-GE 

  

Onderwerp Overheveling budget afval 

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

a. Het budget afval over te hevelen naar Werkorganisatie 
BUCH; 

b. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
2. De brief waarin het bestuur van Werkorganisatie BUCH wordt    

gevraagd de betreffende werkzaamheden uit te voeren, na 
besluitvorming door de raad, te verzenden. 
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Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW210689 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Vaststellen van Subsidieregelingen Kunst en Cultuur en Regelement 
Adviescommissie Kunst en Cultuur 

Besluit Het college besluit: 
1. De Subsidieregeling Kunst in de kern gemeente Bergen 2021 

en Subsidieregeling innovatie en kunst(zinnige) projecten 
gemeente Bergen 2021 vast te stellen; 

2. Het Reglement Adviescommissie Kunst en Cultuur gemeente 
Bergen 2021 vast te stellen; 

3. Voor het jaar 2022 het subsidieplafond voor Subsidieregeling 
innovatie en kunst(zinnige) projecten gemeente Bergen 2021 
vast te stellen op € 10.000,-; 

4. Voor het jaar 2022 het subsidieplafond voor Subsidieregeling 
Kunst in de kern gemeente Bergen 2021 vast te stellen op € 
90.000,-; 

5. Met ingang van 1 januari 2022 de hoogte van de vergoeding 
voor het Reglement Adviescommissie Kunst en Cultuur te 
bepalen op € 165,- per vergadering per adviescommissielid. 

 
 

Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW210694 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Sint Adelbertusweg 25 
Egmond Binnen 

Besluit Het college besluit: 
1. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het aanleggen 

van een paardenbak naast Sint Adelbertusweg 25 in Egmond 
Binnen vast te stellen; 

2. Dit ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage te 
leggen conform de wettelijke procedure; 

3. De vergunning te verlenen als er geen zienswijzen worden 
ingediend. 
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Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW210695 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-PROC 

  

Onderwerp Intrekken collegebesluit aanleg parkeerplaatsen Duinweg 

Besluit Het college besluit: 
1. Het collegebesluit met adviesnummer BENW210272 van 6 

juli 2021 over de verkeersmaatregelen Duinweg te Bergen in 
te trekken en de daarvoor gereserveerde middelen met aftrek 
van de reeds gemaakte kosten voor dit project, die daarbij 
vrijvallen, terug te laten vloeien in de Algemene Reserve; 

2.   De bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.07 

  

Adviesnummer BENW210697 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling IO-KL 

  

Onderwerp Periodiek verslag klachten januari-juni 2021 

Besluit Het college besluit: 
1. Het periodieke verslag klachten over de periode januari - juni 

2021 van werkorganisatie BUCH ter kennisname aan te 
nemen en ter informatie door te zenden naar de 
gemeenteraad en uitvoering te geven aan de aanbevelingen; 

2. Het verslag te gebruiken in de organisatieontwikkeling en bij 
de sturing op het, waar mogelijk, voorkomen van klachten. 

 
 

Agendapuntnr. 003.08 

  

Adviesnummer BENW210703 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over opvanglocaties asielzoekers 
en statushouders 

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

van het CDA over opvanglocaties voor asielzoekers en 
statushouders vast te stellen; 

2. De beantwoording via de griffier te zenden naar de fractie van 
het CDA en de raad. 
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Agendapuntnr. 003.09 

  

Adviesnummer BENW210705 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling Ro-pp 

  

Onderwerp Huurovereenkomsten Bakema flat Dorpsplein te Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- Alle huurders van de Bakema flat inclusief bedrijfsruimten op 

het Dorpsplein te Bergen de huur op te zeggen in aanloop 
naar de voorgenomen sloop. 

 
 

Agendapuntnr. 003.10 

  

Adviesnummer BENW210707 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Collegevoorstel Uitvoeringsprogramma RES NHN 

Besluit Het college besluit: 
1. Het RES Uitvoeringsprogramma NHN vast te stellen op de 

onderdelen waar de gemeente bevoegd gezag is en daar 
waar dit van toepassing is voor de uitvoering van de RES 1.0. 
Dit met het voorbehoud dat de uitvoering van de activiteiten 
voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van: 

a. Het verkrijgen van de door het rijk toegezegde 
middelen als gevolg van het Klimaatakkoord   

b. De netinfrastructuur 
2. De raad hierover te informeren d.m.v. bijgevoegde informatie 

voor de digitale nieuwsbrief van het college aan de raad. 
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Agendapuntnr. 003.11 

  

Adviesnummer BENW210712 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling Ro-pp 

  

Onderwerp Definitief ruimtelijk kader herontwikkeling 

Besluit Het college besluit: 
1. Het definitief ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de 

Petrusschool in Groet vast te stellen; 
2. De anterieure overeenkomst met Kennemer Wonen inzake de 

woningbouwontwikkeling voormalige Petrusschool aan te 
gaan; 

3. De zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst 
openbaar te maken op grond van artikel 6.24, lid 3 Wro. en 
artikel 6.2.12 Bro. 

 
 

Agendapuntnr. 003.12 

  

Adviesnummer BENW210718 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-GE 

  

Onderwerp Laten vervallen van de grafrechten van 26 particuliere graven op de 
gemeentelijke begraafplaatsen 

Besluit Het college besluit: 
- De grafrechten van de in bijlage 1 genoemde graven te laten 

vervallen per 1 januari 2023 indien de grafrechten voor 1 
januari 2023 niet zijn overgeschreven op een nieuwe 
rechthebbende. 

 
 
 
 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW210603 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Verplaatsing gemeentewerf en milieustraat (circulair 
ambachtscentrum)   

Besluit Het college besluit: 
1. De planning voor de verplaatsing van de gemeentewerf en de 

verschillende verantwoordelijkheden in het proces vast te 
stellen; 
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Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW210640 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Afwijken advies commissie Perseo / La Terrazza 

Besluit Het college besluit: 
Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om: 

1. In afwijking van het advies van de commissie de beschreven 
bezwaren ongegrond te verklaren; 

2. De bestreden besluiten in stand te laten onder aanvulling van 
de motivering; 

3. De verzoeken om vergoeding van de gemaakte proceskosten 
af te wijzen. 

Eén en ander zoals is opgenomen in bijgevoegde beslissing op 
bezwaar. 

 
 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW210685 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Samenwerkingsafspraken Veiligheidsregio NHN 2022 

Besluit Het college besluit: 
1. De samenwerkingsafspraken fysieke leefomgeving 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2022 vast te stellen; 
2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW210696 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Erfgoeddeal 

Besluit Het college besluit: 
- Het project Slotkwartier als Erfgoed Deal project in te dienen 

bij het Programmabureau Erfgoed Deal. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW210698 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Projectopdracht Schoorl-centrum 

Besluit Het college besluit: 
1. De projectopdracht Schoorl-centrum vast te stellen en 

daarmee opdracht te geven voor het opstellen van een 
stedebouwkundige visie voor Schoorl-centrum; 

2. Bijgaande begrotingswijziging en de kosten te onttrekken aan 
de reserve RO-projecten. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW210706 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Jaarplan 2022 prestatieafspraken Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. Het jaarplan 2022 prestatieafspraken met Kennemer Wonen 

en de huurdersorganisaties vast te stellen; 
2. Het jaarplan 2022 middels bijgevoegde digitale nieuwsbrief 

ter informatie aan te bieden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW210708 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Wijziging HVV 

Besluit Het college besluit: 
- Het wijzigingsbesluit Huisvestingsverordening Bergen 2019 

ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. 
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Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW210716 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Dorp en Duin 

Besluit Het college besluit: 
1. Op basis van het bijgevoegde raadsvoorstel en de daarbij 

behorende bijlagen de raad voor te stellen het 
bestemmingsplan Dorp en Duin (voorheen: Veegplan) 2022 
en de ontwikkelvisie Dorp en Duin vast te stellen;  

2. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te 
stellen nu het verhaal van kosten van de grondexploitatie 
anderszins is verzekerd; 

3. Met de grondeigenaren binnen het plangebied van het 
bestemmingsplan Dorp en Duin (voorheen: Veegplan) 2022 
een anterieure overeenkomsten aan te gaan en de zakelijke 
beschrijving van deze overeenkomst te publiceren; 

4. Met instemming van de agendacommissie de nog 
ontbrekende bijlagen na een besluit van het college op 11 
januari 2022 toe te voegen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW210717 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vaststellingsovereenkomst St. MB 

Besluit Het college besluit: 
- Tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met de 

stichting Mooier Bergen, waaruit onder meer de verplichting 
vloeit om, onder voorwaarden, een bedrag van ten hoogste 
45.000 euro te betalen als vergoeding voor de door de 
Stichting gemaakte kosten. 
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Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW210722 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Tarieven Gecertificeerde Instellingen (GI) 1-1-2022 

Besluit Het college besluit: 
1. De GI- tarieven per 1-1-2022 te verhogen met respectievelijk 

14,4% voor De Jeugd- en Gezinsbeschermers en Leger des 
Heils Jeugdzorg en Reclassering en 16,3% voor William 
Schrikker Stichting; 

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen; 
3. De raad via de digitale nieuwsbrief te informeren. 

 
 

 
 
 

 


