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Vergadering van het college d.d. 1 maart 2022 
 
 

 
 
 
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 8 maart 2022 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW220064 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Convenant werklocaties Regio Alkmaar. 

Besluit Het college besluit: 
1. Het convenant werklocaties Regio Alkmaar vast te stellen; 
2. De strategie werklocaties Regio Alkmaar vast te stellen; 
3. Het convenant werklocaties Regio Alkmaar en de strategie 

werklocaties Regio Alkmaar ter kennisname aan te bieden 
aan de gemeenteraad via digitale nieuwsbrief. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW220080 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Kosten inhuur burgerinitiatief Tiny Houses 

Besluit Het college besluit: 
- Tot het inhuren van een externe expert voor de uitvoering van 

het project Tiny Houses. 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW220085 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling IO-KL 

  

Onderwerp Uitwerken aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek over de 
klachtbehandelingsprocedures van de BUCH 

Besluit Het college besluit: 
- De raad via de digitale nieuwsbrief te informeren over de 

voortgang van de uitwerking van de aanbevelingen uit het 
Rekenkameronderzoek over de 
klachtbehandelingsprocedures van de BUCH-gemeenten. 
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Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW220090 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Ontsluitingsstructuur en verkeersdruk Bergen-Oost 

Besluit Het college besluit: 
1. Het rapport van Goudappel Coffeng voor kennisgeving aan te 

nemen; 
2. De raad via de digitale nieuwsbrief te informeren. 

 
 

Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW220094 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Omgevingsvergunning Sint Adelbertusweg 25 Egmond-Binnen 

Besluit Het college besluit: 
1. Een planschadeovereenkomst aan te gaan met de aanvrager; 
2. De Nota van zienswijzen vast te stellen; 
3. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 

een paardenbak bij Sint Adelbertusweg 25 in Egmond-
Binnen; 

4. Dit besluit te publiceren conform de wettelijke eisen. 
Wethouder Valkering heeft zich onthouden van beraadslaging en 
stemming. 
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Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW220095 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BS-GEBIED 

  

Onderwerp Gedoogtoestemming tijdelijke terrasuitbreiding 2022 

Besluit Het college besluit: 
1. De voorgestelde werkwijze om gedoogtoestemming te 

verlenen voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen voor 
horecabedrijven en strandpaviljoens voor het seizoen 2022 
van 15 maart 2022 tot en met 31 oktober 2022 onder gelijke 
voorwaarden als in mei 2020 vast te stellen; 

2. Onder voorwaarden het overdekken van het tijdelijke terras 
met een parasol toe te staan; 

3. Permanente uitbreidingen van terrassen via de reguliere route 
te beoordelen;  

4. De sluitingstijden van het extra terras, afhankelijk van de 
regels uit de TRM, op uiterlijk 22.00 uur vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.07 

  

Adviesnummer BENW220102 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Nationaal Programma Onderwijs 

Besluit Het college besluit: 
1. Het uitvoeringsprogramma Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO) en de bijbehorende financiële middelen vast te stellen;  
2. De gemeenteraad hierover via de digitale nieuwsbrief te 

informeren; 
3. De adviesraad sociaal domein hierover schriftelijk te 

informeren;  
4. Zowel de kosten als de baten voor 2022 en 2023, zijnde 

327.849 resp. € 134.996, budgetneutraal op 
grootboeknummer 6430400 in de 1e firap 2022 op te nemen. 
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Agendapuntnr. 003.08 

  

Adviesnummer BENW220116 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-THV 

  

Onderwerp Afwijken advies commissie bezwaarschriften niet ophalen 
rolcontainers David Kouwenaarweg 15 Bergen 

Besluit Het college besluit: 
Om in afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften het 
volgende te besluiten: 

1. Het bezwaar gericht tegen het bestreden besluit ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit in stand te laten; 
3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.  

Het één en ander onder motivering zoals beschreven in de beslissing 
op bezwaar. 

 
 

Agendapuntnr. 003.09 

  

Adviesnummer BENW220120 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Regionale woningprogrammering oktober 2021 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de regionale woningprogrammering naar 

realisatiecapaciteit oktober 2021; 
2. De programmering middels bijgevoegde nieuwsbrief ter 

kennisname aan de bieden aan de raad. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW210659 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Donatie van het kunstwerk Stairway to Ringo van Hellen van Meene 
aan Paardensportcentrum Manege Groo 

Besluit Het college besluit: 
- Het kunstwerk Stairway to Ringo van Hellen van Meene te 

doneren aan Paardensportcentrum Manege Groot. 
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Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW220062 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Plaatsing fitnesstoestellen in het kader van bevorderen van bewegen 

Besluit Het college besluit: 
1. Over te gaan tot het plaatsen van fitnesstoestellen en het 

egaliseren van het voetbalveld aan de Hoflaan; 
2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW220069 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Toekomstperspectief JeugdzorgPlus locatie Bakkum en SPUK 
middelen 

Besluit Het college besluit: 
- Het bovenregionaal gemeentelijk toekomstperspectief 

JeugdzorgPlus vast te stellen en als uitgangspunt te nemen 
voor het beschikbaar stellen van de subsidie ten aanzien van de 
SPUK vastgoedtransitie JeugdzorgPlus. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW220091 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Definitief ruimtelijk kader herontwikkeling Rabobankgebouw 

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

voormalige Rabobankgebouw in Schoorl vast te stellen;  
2. De Anterieure Overeenkomst met Kennemer Wonen inzake de 

woningbouwontwikkeling voormalige Rabobankgebouw aan te 
gaan; 

3. De zakelijke inhoud van de Anterieure Overeenkomst openbaar 
te maken op grond van art. 6.24, lid 3 Wro en art. 6.2.12 Bro. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW220096 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 

Besluit Het college besluit: 
1. De verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 vast te stellen; 
2. Bijlage 2, de omvang van de opdracht, vast te stellen en op 

deze bijlage geheimhouding te leggen op  grond van art. 55 lid 1 
Gemeentewet in samenhang met art. 10 lid 2 sub b en g van de 
Wet openbaarheid van bestuur en vanwege de algemene 
beginselen van het aanbestedingsrecht tot 1 juni 2023; 

3. Mandaat te verlenen aan de Regionale Netwerkorganisatie 
Alkmaar (RNO) tot de nadere uitwerking van de benodigde 
inkoopdocumenten en het starten van de inkoop JeugdzorgPlus 
2023; 

4. Bijgevoegde raadsmemo ter informatie te delen met uw 
gemeenteraad op 3 maart 2022, nadat alle zeventien colleges 
een besluit hebben genomen. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW220119 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Collegeadvies met betrekking tot vaststelling van de bijzondere en 
monumentale bomenlijst te Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. De lijst bijzondere en monumentale bomen van de gemeente 

Bergen vast te stellen met in achtneming van de Nota van 
beantwoording; 

2. De raad over dit besluit te informeren middels een nieuwsbrief. 
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Agendapuntnr. 004.14 

  

Adviesnummer BENW220126 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Facetbestemmingsplan recreatie 

Besluit Het college besluit: 
1. De inhoud van het ontwerpbestemmingsplan 

Facetbestemmingsplan Recreatie, Bergen NH vast te stellen;  
2. Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken 

conform hetgeen bepaald in de relevante bepalingen van 
afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter 
visie te leggen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.15 

  

Adviesnummer BENW220127 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Notitie Didam 

Besluit Het college besluit: 
1. De notitie gevolgen Didam arrest vast te stellen;  
2. De raad via de nieuwsbrief hierover te infomeren. 

 
 

Agendapuntnr. 004.16 

  

Adviesnummer BENW220128 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vaststellen DVO gemeente Bergen - BUCH-werkorganisatie 

Besluit Het college besluit: 
1. De dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Bergen 

en de BUCH-werkorganisatie met de bijbehorende bijlagen B, C 
en D voor het jaar 2022 vast te stellen; 

2. De bestuurlijke oplegger (bijlage A) en de lijst met speerpunten 
van de vier gemeenten  
(bijlage E) voor kennisgeving aan te nemen;  

3. De raad via de digitale nieuwsbrief te informeren over de DVO’s 
inclusief bijlagen A tot en met E. 

 
 


