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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 
 
Afwezig: 
N.G.M. Valkering wethouder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 25 januari 2022 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW210692 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-OOV 

  

Onderwerp Besluit mandaat crisisorganisatie 

Besluit Het college besluit: 
1. Het Besluit mandaat, volmacht en of machtiging 

crisisorganisatie onderdeel Expertteam Bevolkingszorg 2021 
vast te stellen;  

2. Kennis te nemen van de mandaatverlening door de 
burgemeester aan het Expertteam Bevolkingszorg, één en 
ander volgens bijgevoegd mandaatbesluit. 

 
 

 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW210723 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-GE 

  

Onderwerp Zienswijze kadernota 2023 VVI Alkmaar e.o 

Besluit Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
kadernota 2023 van de VVI Alkmaar e.o. 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 
dagelijks bestuur van VVI Alkmaar e.o. kenbaar te maken. 
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Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW210726 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-OOV 

  

Onderwerp Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland 

Besluit Het college besluit: 
1. Aan de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te 

geven ten aanzien van de Kadernota Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord 2023 inclusief de invulling van de rol ten 
behoeve van nieuwe crisistypen; 

2. Aan de raad voor te stellen ten aanzien van de oprichting en 
deelname (door de veiligheidsregio) aan de stichting 
risicobeheer veiligheidsregio's geen wensen en bedenkingen 
te uiten; 

3. Aan de raad voor te stellen ten aanzien van het aangepaste 
Regionale Risicoprofiel geen wensen of bedenkingen te uiten; 

4. Bovenstaande door middel van bijgevoegde brief aan het 
dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord kenbaar te maken. 

 
 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW220001 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BDV-CA 

  

Onderwerp Decembercirculaire 2021 

Besluit Het college besluit: 
1. Via bijgaande brief de Werkorgansatie BUCH opdracht te 

geven om, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
overige deelnemende gemeenten, uiterlijk 1 april 2022 een 
voorstel te doen tot Verbetering dienstverlening bij 
gemeenten naar aanleiding van rapport Ongekend onrecht, 
binnen de hiervoor in de decembercirculaire 2021 
beschikbaar gestelde budgetten;   

2. De memo Decembercirculaire 2021 vast te stellen en deze ter 
informatie aan de raad aan te bieden 

3. De bijbehorende begrotingswijziging  Decembercirculaire 
2021 ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 
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Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW220002 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling IO-DIM 

  

Onderwerp Zienswijze kadernota 2023 GR RHCA 

Besluit Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA); 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 
(dagelijks) bestuur van de GR RHCA kenbaar te maken. 

 
 
 

Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW220003 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BDV-CA 

  

Onderwerp Vaststellen Controleprotocol en Normenkader 2021 

Besluit Het college besluit: 
- Het Controleprotocol Bergen 2021 en Normenkader Bergen 

2021 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 

 
 
 

Agendapuntnr. 003.07 

  

Adviesnummer BENW220007 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BDV-CA 

  

Onderwerp De Managementletter 2021 ter kennigsgeving aan te nemen 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de managementletter 2021; 
2. Deze voor kennisgeving door te sturen aan de CvO. 
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Agendapuntnr. 003.08 

  

Adviesnummer BENW220010 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BV-REG-SA 

  

Onderwerp Zienswijze kaderbrief 2023 GR Werkorganisatie BUCH 

Besluit Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
kaderbrief 2023 van de Werkorganisatie BUCH ;  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 
bestuur van Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken. 

 
 
 

Agendapuntnr. 003.09 

  

Adviesnummer BENW220015 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling sl-bl 

  

Onderwerp Wijziging statuten ISOB 

Besluit Het college besluit: 
- De raad voor te stellen goedkeuring te verlenen aan de ISOB 

voor het wijzigen van de statuten. 
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Agendapuntnr. 003.10 

  

Adviesnummer BENW220018 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Zienswijze kadernota 2023 Omgevingsdienst NHN 

Besluit Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen: 

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 
kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord: 

a. niet in te stemmen met de voorgestelde verhoging van 
de jaarlijkse bijdrage voor de uitbreiding van formatie 
met 3 fte Omgevingsadviseurs. De uitbreiding dient 
geheel uit bestaande middelen te worden 
gefinancierd; 

b. niet in te stemmen met de voorgestelde verhoging van 
de jaarlijkse bijdrage voor de behandeling van 
verzoeken inzake de Wet openbaarheid van bestuur. 
Bij het aanbieden van de ontwerpbegroting 2023 wordt 
verzocht dit cijfermatig te onderbouwen;  

c. maak inzichtelijk wat het bedrag van het 
weerstandvermogen momenteel is. 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord kenbaar te maken. 

 
 
 

Agendapuntnr. 003.11 

  

Adviesnummer BENW220019 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BDV-bel 

  

Onderwerp B&W advies zienswijze kadernota 2023 GR Cocensus 

Besluit Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
kadernota 2023 van de GR Cocensus;  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 
dagelijks bestuur van de GR Cocensus kenbaar te maken. 
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Agendapuntnr. 003.12 

  

Adviesnummer BENW220022 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Zienswijze kadernota 2023 GGD Hollands Noorden 

Besluit Het college besluit: 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 

kadernota 2023 van  GGD Hollands Noorden 
2. Deze zienswijze door middel van bijgaande brief aan het 

dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden kenbaar te 
maken. 

 
 
 

 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW220014 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen 

Besluit Het college besluit: 
1. Uitvoering te geven aan regeling incidentele bijdrage 

ondersteuning naleving op controle toegangsbewijzen van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid van 24 september 2021. 

2. In te stemmen met uitbetaling van de gevraagde bijdragen; 
3. Het totaalbedrag te declareren bij de Veiligheidsregio. 

 
 
 

 


