
 
 
 
 

AGENDA / BESLUITENLIJST B&W 

 
 
 
 
 
Vergadering van het college d.d. 19 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 10 mei 2022 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 

 
 
 
 
  



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 19 april 2022 

 
 

Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW220179 

Classificatie Openbaar 

Afdeling BDV-CA 

  

Onderwerp ENSIA verantwoording 2021 

Besluit Het college besluit: 
1. De volgende rapportages en verklaringen vast te stellen:  

a. Bestuurlijke rapportage 2021 
b. Collegeverklaring Suwinet incl. bijlage  
c. Toezichtrapportage informatiebeveiliging 2021 
d. Rapportage BAG-BGT-BRO 2021 
e. Rapportage WOZ 
f. Jaarverslag informatiebeveiliging 2021 
g. Toezichtrapportage gegevensbescherming 2021  

2. Op grond van artikel 55, eerste lid, Gemeentewet, in 
samenhang met artikel 10, tweede lid, onder d, Wob 
geheimhouding op te leggen op het collegeadvies en de 
daarbij behorende bijlage, te weten: 

- Bestuurlijke rapportage 2021 
- Collegeverklaring Suwinet incl. bijlage  
- Rapportage BAG-BGT-BRO 2021 
- Rapportage WOZ 
- Jaarverslag informatiebeveiliging 2021 
- Toezichtrapportage gegevensbescherming 2021 
- Overzicht aanbevelingen 

3. De raad te verzoeken om in zijn eerstvolgende vergadering 
die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het 
aantal zitting hebbende leden is bezocht de opgelegde 
geheimhouding te bekrachtigen, overeenkomstig bijgevoegd 
raadsvoorstel. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW220195 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Procesbeschrijving opdracht en uitvoering beeld 'Teun de Jager' aan 
het Klimduin te Schoorl 

Besluit Het college besluit: 
- De procedure tot het verwerven van kunstwerk  'Teun de 

Jager' aan het Klimduin te Schoorl vast te stellen. 

 
  



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 19 april 2022 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW220201 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen art. 51, inzake Energietoeslag 
minima 

Besluit Het college besluit: 
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen, art. 51 van het 

Reglement van Orde vast te stellen; 
2. De brief met de antwoorden te ondertekenen en aan de griffie 

toe te zenden. 

 
 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW220206 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Ontwerp geluidsaneringsprogramma Bergen-Schoorl 

Besluit Het college besluit: 
1. Het ontwerp geluidsaneringsprogramma project Bergen-

Schoorl vast te stellen; 
2. Het ontwerp geluidsaneringsprogramma en besluit te 

publiceren. 

 
  



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 19 april 2022 

 
 

 

Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW220212 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BV-REG-SA 

  

Onderwerp Kosten covid 19 begrotingsjaar 2021 en 2022 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de brief van het bestuur van de GR 

BUCH over de kosten covid-19 in 2021 en 2022;  
2. Het bestuur een onderbouwing te vragen voor de kosten 

covid 19 in 2022 ter hoogte van € 1.776.000,00; 
3. Het bestuur  tevens te vragen een nieuwe inschatting te 

maken van de kosten covid 19 in 2022 nu alle maatregelen 
zijn ingetrokken; 

4. Afhankelijk van de onderbouwing van het bestuur te bezien 
welke besluitvorming nodig is over de kosten voor COVID-19 
in 2022; 

5. De raad via de digitale nieuwsbrief over de brief van het 
bestuur en het besluit van het college te informeren. 

 
 
 

Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW220214 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Verlenging regionale Wmo-contracten 

Besluit Het college besluit: 
De volgende overeenkomsten vanaf 1 januari 2023 ongewijzigd te 
cotinueren door gebruik te maken van de verlengingsoptie in deze 
overeenkomsten: 

- De overeenkomsten voor Wmo Begeleiding 202-2022 
- De overeenkomsten voor Wmo Beschermd thuis 2020-2022 
- De overeenkomsten voor Wmo Beschermd wonen 2020-2022 
- De overeenkomsten voor Wmo Hulpmiddelen 2020-2022 
- De overeenkomst voor de Wmo Regiotaxi vanaf 1 april 2023 

ongewijzigd te continueren door gebruik te maken van de 
verlengingsoptie in deze overeenkomst. 

 
  



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 19 april 2022 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW220202 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over 
omgevingsvergunningen van rechtswege 

Besluit Het college besluit: 
- 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. 004.02 

  

Adviesnummer BENW220210 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Opdrachtverlening tijdelijke inrichting buitenruimte De Beeck 

Besluit Het college besluit: 
- Ten behoeve van de tijdelijke inrichting van de buitenruimte 

van De Beeck af te wijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de gemeente Bergen en opdracht te 
geven aan hoofdaannemer Van de Wal en Sturm Infra om de 
werkzaamheden met spoed uit te voeren. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW220211 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vergunningen Dorpsplein Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- In afwijking van het collegebesluit van 8 maart 2022, de 

omgevingsvergunningen en objectnummerbesluiten voor het 
pleingebouw en het L-gebouw op het Dorpsplein te verlenen. 

 
  



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 19 april 2022 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW220215 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Acteren BUCH gemeenten na toeslagen affaire 

Besluit Het college besluit: 
- De raad via de digitale nieuwsbrief een update te geven over 

de verrichte inspanningen, de resultaten daarvan en over de 
actuele ontwikkelingen van de gevolgen van schulden door 
toeslagen. 

 
 

 


