
 
 
 
 

AGENDA / BESLUITENLIJST B&W 

 
 
 
 
 
Vergadering van het college d.d. 5 april 2022 
 
 

 
 
 
Aanwezig: 
Dhr. L.Hj.Voskuil burgemeester 
E.J. Bekkering wethouder 
A.J. van den Beld wethouder 
A.A. Tromp wethouder 
M.N. Schroor secretaris 
Mw. T.J. Engelsbel assistent secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 12 april 2022 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW220175 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling IO-DIM 

  

Onderwerp 6e wijziging GR RHCA 

Besluit Het college besluit: 
1. Onder voorbehoud van toestemming van de raad in te 

stemmen met de, door het Algemeen Bestuur op 10 
november jl. voorgestelde, zesde wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar (GR RHCA); 

2. De raad voor te stellen om toestemming te verlenen aan het 
college om in te stemmen met de voorgestelde wijziging; 

3. Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar hier - na besluitvorming door de raad - per brief over 
te informeren. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW220188 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Benoemen leden raad van toezicht ISOB 

Besluit Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen mevrouw A. Giling en mevrouw H.C.P 

van Duivenvoorde te benoemen tot leden van de raad van 
toezicht van ISOB voor een periode van 4 jaar ingaand op de 
eerste dag van de maand volgend op het benoemingsbesluit 
van de gemeenteraden van Alkmaar, Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo; 

2. De raad voor te stellen op grond van artikel 25, derde lid, van 
de Gemeentewet, in samenhang met artikel 10, tweede lid, 
onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur, de 
geheimhouding die het college op 5 april  2022 heeft 
opgelegd op CV 1 en CV 2 inzake Benoemen leden van de 
raad van toezicht ISOB, te bekrachtigen. 
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Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW220194 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Schriftelijke vragen artikel 51 Rvo uitvoering motie openbare ruimte 
plan T&O in de kern Bergen 

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

van afhandeling van de motie motie openbare ruimte plan 
T&O in de kern Bergen vast te stellen;  

2. De beantwoording van de schiftelijke vragen via de griffier 
naar de leden van de fractie van GroenLinks en de raad te 
zenden. 

 
 

 
 
 
 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW220161 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beleidsopdracht sociaal domein Samen onderweg 2023 -2026 

Besluit Het college besluit: 
- De beleidsopdracht sociaal domein “Samen onderweg” 2023 

– 2026 vast te stellen. 

 
 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW220191 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Pilot transferium zomer 2022 

Besluit Het college besluit: 
1. De Slotweg /de Lamoraalweg in de zomer van 2022 aan te 

wijzen voor het uitvoeren van een pilot voor een transferium;   
2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW220129 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Omgevingsvergunning Dr. Heringalaan Schoorl 

Besluit Het college besluit: 
1. Bijgevoegde Nota van zienswijzen vast te stellen; 
2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van 

gronden voor bouw van een woning aan de Dr. Heringalaan 
in Schoorl; 

3. Dit besluit te publiceren conform de wettelijke eisen. 

 
 

 


