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Dhr. L.Hj.Voskuil burgemeester 
E.J. Bekkering wethouder 
A.J. van den Beld wethouder 
A.A. Tromp wethouder 
M.N. Schroor secretaris 
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in de vergadering van 17 mei 2022 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW220209 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-GE 

  

Onderwerp Kpi's en Benchmark inzameling huishoudelijk afval 

Besluit Het college besluit: 
1. De notitie Kpi en Benchmark en het agendaverzoek vast te 

stellen; 
2. Het agendaverzoek en notitie ter beschikking te stellen van 

de agendacommissie. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW220222 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Toeristisch Recreatief Actieplan 2022 Regio Alkmaar. 

Besluit Het college besluit: 
1. Het Toeristisch Recreatief Actieplan 2022 Regio Alkmaar vast 

te stellen. 
2. De lasten van €11.878 te dekken binnen grootboeknummer 

6570300. 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW220223 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-GE 

  

Onderwerp extra Gft-inzet en reiniging rolcontainers 

Besluit Het college besluit: 
De raad voor te stellen: 
1. Om jaarlijks vier extra Gft-rondes te laten verzorgen vanaf het 

najaar van 2022; 
2. Om niet te opteren voor de reiniging van rolcontainers vanaf 

2023;  
3.   De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW220226 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-PR 

  

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen inzake onderhoud wegdek Jan 
Oldenburglaan. 

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

van CDA inzake onderhoud wegdek Jan Oldenburglaan vast 
te stellen; 

2. De beantwoording van de vragen via de griffie ter kennis te 
brengen aan de fractie van CDA en de overige leden van de 
raad. 

 
 

Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW220228 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Evaluatie Jeugdzorg Plus 

Besluit Het college besluit: 
1. De evaluatie JeugdzorgPlus over de periode van 1 januari 

2021 tot en met 31 december 2021 vast te stellen. 
2. De raad te informeren via de digitale nieuwsbrief van het 

college aan de raad. 

 
 

 
 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW210715 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR 

  

Onderwerp Uitvoeringsagenda parkeerbeleid 

Besluit Het college besluit: 
1. Het raadsvoorstel en -besluit en de  "uitvoeringsagenda 

parkeerbeleid" ter vaststelling voor te leggen aan de raad en 
de raad aan het college te laten verzoeken deze uit te voeren; 

2. De raad voor te stellen de bijgevoegde begrotingswijziging 
vast te stellen. 
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 Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW220217 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning 16 sociale woningen - Bovenweg 6 - 
Oosterkimschool 

Besluit Het college besluit: 
1. De omgevingsvergunning voor de bouw van 16 sociale 

huurwoningen aan de Bovenweg 6 in Schoorl te verlenen; 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen; 
3. Een anterieure overeenkomst te sluiten en de wethouder RO 

hiervoor ondertekeningsmandaat te verlenen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW220218 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen als bedoeld in art 51 RvO 

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

fracties GL en VVD over de regels kleine en grote plannen 
vast te stellen en deze via de griffier naar de vragensteller en 
de raad te zenden; 

2. Het bijgevoegd procesvoorstel ter instemming voor te leggen 
aan het presidium, waarbij dit na instemming wordt 
opgenomen in de nieuwsbrief van het college. 

 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW220220 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-B&V 

  

Onderwerp Schriftelijke vragen fractie CDA 

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

van het CDA over geluidsoverlast door motoren vast te 
stellen; 

2. Deze via de griffie te verzenden aan de raad. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW220219 

Classificatie Openbaar 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Nota Actualisatie Gebiedsontwikkeling 2022 

Besluit Het college besluit: 
De gemeenteraad te vragen het volgende te besluiten: 
1. Op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet gelezen 
in samenhang met artikel 10, tweede lid aanhef en onder, b en g, van 
de Wob de geheimhouding die rust op de grondexploitaties voor de 
Small Five projecten (Bijlage 6.3 NAG 2022 – Grondexploitaties 
Small Five) te bekrachtigen. 
2. De Nota Actualisatie Gebiedsontwikkeling 2022 van de Gemeente 
Bergen vast te stellen, met daarin opgenomen de volgende 
beslispunten: 

a) De vijf geactualiseerde grondexploitaties 2022 van de Small 
Five vast te stellen; 

b) Hiervoor bijgaande begrotingswijziging vast te stellen; 
c) Kennis te nemen van het overzicht gerealiseerde kosten en 

opbrengsten in 2021 betreffende de materiele vaste activa en 
faciliterende projecten; 

d) De raming van de verwachte kosten en opbrengsten 
betreffende de materiele vaste activa en faciliterende 
projecten voor de komende jaren als financieel kader vast te 
stellen om de gemeentelijke kosten benodigd voor de 
gebiedsontwikkeling te dekken. De financiële gevolgen voor 
de faciliterende projecten zijn verwerkt in bijgevoegde 
begrotingswijziging, De financiële gevolgen betreffende de 
materiele vaste activa te verwerken in de 1e firap 
2022/Kadernota 2023. 

 
 

 


