
 
 
 
 

AGENDA / BESLUITENLIJST B&W 

 
 
 
 
 
Vergadering van het college d.d. 15 februari 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 1 maart 2022 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW220037 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar Omloop 9 in Schoorl 

Besluit Het college besluit: 
1. In afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie 

het bezwaarschrift tegen het bestreden besluit van 5 februari 
2020 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  

2. Het bestreden besluit met nadere motivering in stand te laten. 
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Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW220063 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Wijkgericht werken financieel op orde 

Besluit Het college besluit: 
1. De Subsidieregeling Wijkverenigingen Bergen 2022 vast te 

stellen; 
2. De wijkverenigingen Bewonersvereniging Bergen Centrum, 

Bewonersvereniging Koninginneweg/Tuindorp, Vereniging 
Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee en de Dorpsraad 
Egmond aan den Hoef in de overgangsperiode voor de 
kalenderjaren 2022 en 2023, onder toepassing van de 
hardheidsclausule in artikel 19 van de Algemene 
subsidieverordening Bergen 2016, een aanvullende subsidie 
toe te kennen van respectievelijk € 659, € 480, € 1.327 en € 
767; 

3. De Subsidieregeling Fonds Inwonersinitiatieven vast te 
stellen; 

4. Het subsidieplafond voor het Fonds Inwonersinitiatieven voor 
het jaar 2022 vast te stellen op € 20.000,-;    

5. Die verenigingen die tijd nodig hebben om zich aan te passen 
aan de Subsidieregeling Fonds Inwonersinitiatieven in de 
overgangsperiode voor de kalenderjaren 2022 en 2023, onder 
toepassing van de hardheidsclausule in artikel 19 van de 
Algemene subsidieverordening Bergen 2016, gebruik te laten 
maken van de bedragen uit het wijkbuget; 

6. De regelingen gaan met terugwerkende kracht in tot en met 1 
januari 2022; 

7. De Beleidsregel subsidiëring ter ondersteuning van 
wijkverenigingen, vastgesteld op 10 december 2013, in te 
trekken per 1 januari 2022. 
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Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW220066 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw 

Besluit Het college besluit: 
1. De Intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw 

Noord-Holland en Metropool Regio Amsterdam aan te gaan, 
de afspraken in deze overeenkomst te onderschrijven en zich 
in te spannen deze afspraken te verankeren in beleid en 
handelen van de gemeente; 

2. Dat de uitvoering van de overeenkomst niet tot extra kosten 
voor klimaatbestendige nieuwbouw mag leiden; 

3. De Intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw met 
een begeleidende tekst via de digitale nieuwsbrief van het 
college aan de raad ter informatie toe te sturen aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW220072 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Procesplan ramingen en beheersmaatregelen 

Besluit Het college besluit: 
1. Het Procesplan implementatie beheersmaatregelen vast te 

stellen.  
2. Aan de werkorganisatie BUCH de opdracht te geven om 

uitvoering te geven aan de benodigde werkzaamheden en de 
gevraagde incidentele middelen hiervoor aan hen 
beschikbaar te stellen. 

3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 

 
 

 


