
 
 
 
 

AGENDA / BESLUITENLIJST B&W 

 
 
 
 
 
Vergadering van het college d.d. 23 maart 
 
 

 
 
 
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.J. Engelsbel assistent secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 30 maart 2021 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW200614 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-THV 

  

Onderwerp Uitvoeringsprogramma VTH 2021 

Besluit Het college besluit: 
1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 vast te stellen; 
2. Ter informatie aan de raad te sturen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW210105 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Bestemmingsplan Voorstraat 54 in Egmond aan Zee 

Besluit Het college besluit: 
1. Het bestemmingsplan voor het wijzigen van de 

bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op het 
perceel Voorstraat 54 in Egmond aan Zee (gelegen tussen 
Voorstraat 54 en 52) ter vaststelling voor te leggen aan de 
raad; 

2. Het besluit voor een hogere grenswaarde van ten hoogste 63 
dB vast te stellen voor de geluidbelasting op de voorgevel en 
57 dB op de westgevel van de nieuw te bouwen woningen 
aan de Voorstraat en dit besluit gelijk met het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan te publiceren;  

3. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan digitaal 
bekend te maken, te publiceren in de gemeentekrant en de 
Staatscourant als mede digitaal en in papieren vorm 
beschikbaar te stellen en gedurende een periode van zes 
weken vrij te geven voor beroep. 
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Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW210144 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Regionale VTH-strategie 2021-2023 OD NHN 

Besluit Het college besluit: 
1. De regionale VTH-strategie 2021-2023 (Huidige wetgeving) 

van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vast te stellen; 
2. De regionale VTH-strategie 2021-2023 (Omgevingswet) van 

de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vast te stellen; 
3. De evaluatie VTH-strategie 2016-2019 van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vast te stellen; 
4. Deze stukken ter kennisname aan de raad te sturen in de 

eerstvolgende digitale nieuwsbrief. 

 
 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW210171 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Bestuursopdracht Verwervingstraject JeugdzorgPlus 2023 en verder 

Besluit Het college besluit: 
1. De bestuursopdracht verwervingstraject JeugdzorgPlus 2023 

en verder vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de bovenregionale raadsmemo en deze 

op 25 maart 2021 ter informatie door te sturen aar de 
gemeenteraad, zodat alle raden gelijktijdig worden 
geïnformeerd. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW210103 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vaststellen van de nota inspraak en het ontwerp bestemmingsplan 
Delversduin ter inzage leggen. 

Besluit Het college besluit: 
1. De nota beantwoording inspraakreacties en de daaruit 

voortvloeiende planaanpassingen vast te stellen. 
2. De aanmeldnotitie Delversduin vast te stellen en te besluiten 

dat geen m.e.r. procedure hoeft te worden doorlopen en 
volstaan kan worden met een vormvrije m.e.r. beoordeling 

3. Het ontwerp bestemmingsplan op grond van artikel 3.8 van 
de Wro zes weken ter inzage te leggen t.b.v. het indienen van 
zienswijzen. 

4. Het presidium voor te stellen het besluitvormingsproces van 
de raad volgens bijgevoegd agendaverzoek in te richten. 

 
 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW210138 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Inzet subsidieadviseur voor Huys Egmont 

Besluit Het college besluit: 
1. Een subsidieadviseur in te schakelen als ondersteuning voor 

Huys Egmont; 
2. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW210149 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Het Ontwerp bestemmingsplan voor de BSV locatie (Parck de Beeck) 
ter visie leggen 

Besluit Het college besluit: 
1. Bijgaande aanmeldnotitie Parck de Beeck vast te stellen en te 

besluiten dat geen m.e.r. procedure hoeft worden doorlopen 
en volstaan kan worden met een vormvrije m.e.r. beoordeling; 

2. Bijgaand ontwerp bestemmingsplan Parck de Beeck 
gedurende 6 weken ter inzage te leggen conform artikel 3.8 
Wro; 

3. Het presidium voor te stellen het besluitvormingsproces van 
de raad  volgens bijgevoegd agendaverzoek in te richten. 

 
 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW210162 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 

Besluit Het college besluit: 
1. de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 

kosten (TONK) gemeente BUCH 2021 voor de periode van 1 
januari tot en met 30 juni 2021 vast te stellen;  

2. de beleidsregels met terugwerkende kracht tot en met 1 
januari 2021 in werking te laten treden; 

3. de rijksmiddelen TONK in te zetten voor de uitvoering en 
vergoeding van de tijdelijke regeling; 

4.  het concept persbericht over de TONK vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW210165 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beantwoording vragen als bedoeld in art. 40 van het Reglement van 
Orde gemeenteraad Bergen 2010 

Besluit Het college besluit: 
1. De brief met antwoorden op de schriftelijke vragen van 

GroenLinks over de mogelijke ontwikkeling van een 
parkeergarage bij Torensduin vast te stellen; 

2. Deze via de griffier naar de vragensteller en de raad te 
zenden. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW210168 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Capaciteit principeoplossingen voor Top 10-projecten 

Besluit Het college besluit: 
1. De projectopdrachten van het project 9.0. Big Five inclusief 

globale planning en capaciteitsraming alsmede van het 
project 10.0. Schoorl vast te stellen;   

2. Kennis te nemen van de validatie van de capaciteitsramingen 
en het daaruit voortvloeiende tekort aan uren in 2021; 

3. Kennis te nemen van het financiële overzicht van de stand 
van zaken van de Top 10-projecten, alsmede van de overige 
dekkingsbronnen; 

4. Te kiezen voor principe-oplossing 1 waarbij hij zich bewust is 
van het feit dat, gezien de arbeidsmarktomstandigheden, het 
totaal aantal uren niet in 2021 in te huren valt; 

5. De werkorganisatie De BUCH opdracht te geven om voor de 
collegevergadering van 6 april 2021 een collegeadvies met 
daarbij een raadsvoorstel en -besluit aan te leveren waarin de 
financiële dekking van de keuze onder punt 4 is geborgd. 

 
 

 

 


