
 
 
 
 

AGENDA / BESLUITENLIJST B&W 

 
 
 
 
 
Vergadering van het college d.d. 22 maart 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 29 maart 2022 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW220089 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-PR 

  

Onderwerp Centrum Schoorl 

Besluit Het college besluit: 
- Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van  

Schoorl-centrum met als tekeningnummer 19HB0494-DV-01 
vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW220103 

Classificatie Openbaar 

Afdeling Ro-pp 

  

Onderwerp Realisatie museumdepot Gemeente Bergen 

Besluit Het college besluit: 
- De projectopdracht Realisatie museumdepot vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW220104 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-PR 

  

Onderwerp Uitvoering motie herontwikkeling het Oude Hof 

Besluit Het college besluit: 
1. De financiële onderbouwing voor het uitvoeren van de motie 

van VVD van 28 oktober 2021 aangaande Herontwikkeling 
Oude Hof vast te stellen en het gevraagde budget van € 
31.185,00 uit de algemene middelen voor 2022 en van € 
18.675,00 uit de algemene middelen voor 2023 beschikbaar 
te stellen; 

2. Kunstenaars en leerbedrijven de opdracht te geven om van 
de gekapte bomen enerzijds kunstobjecten en anderzijds 
civieltechnische objecten (meubilair) te maken die de 
openbare ruimte van het Oude Hof kunnen verlevendigen en 
nadrukkelijk passen bij de landschapstijl van het Neo 
Classicisme zoals dit in de laat 17e eeuw gebruikelijk was; 

3. De opdracht terug te trekken als er door de kunstenaars en 
leerbedrijven kosten in rekening gebracht worden voor het 
maken van kunstobjecten of civieltechnische objecten; 

4. Gedurende 8 jaar jaarlijks € 437,50 toe te kennen aan het 
onderhoudsbudget "onderhoud en reinigen straatmeubilair"; 

5.   De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW220122 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-THV 

  

Onderwerp Besluit aanwijzing toezichthouders MB-ALL ten behoeve van 
handhaving 

Besluit Het college besluit: 
1. Twee medewerkers van MB-ALL per direct aan te stellen en 

aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder 
van de gemeente Bergen in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht voor onbepaalde tijd, maar eindigend in ieder 
geval als: 

a. de toezichthouder uit dienst treedt bij MB-ALL B.V. 
en/of MB-ALL Personeelsdiensten B.V.; of 

b. als de toezichthouder niet langer werkzaamheden zal 
verrichten in het kader van de opdrachtovereenkomst 
2022. 
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Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW220131 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BDV-CA 

  

Onderwerp Concept jaarstukken voor accountantscontrole 

Besluit Het college besluit: 
- De concept jaarstukken vast te stellen en deze ter 

beschikking te stellen aan de accountant voor het uitvoeren 
van de controle. 

 
 

Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW220134 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-OR 

  

Onderwerp Uitkomsten onderzoek vergunning parkeren in Bregtdorp 

Besluit Het college besluit: 
1. De uitkomsten van het onderzoek naar vergunning parkeren 

in Bregtdorp vast te stellen. 
2. De brief naar de inwoners van Bregtdorp en omgeving vast te 

stellen. 
3. De tekst voor de nieuwsbrief aan de raad vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 003.07 

  

Adviesnummer BENW220139 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. kustlijnzorg 

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

kustlijnzorg vast te stellen; 
2. Deze ter kennisname te brengen van de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 003.08 

  

Adviesnummer BENW220149 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-GE 

  

Onderwerp Bestuursopdracht actualisering beleid water en riolering 

Besluit Het college besluit: 
1. De bestuursopdracht actualisering beleid water en riolering 

vast te stellen 
2. Werkorganisatie BUCH de opdracht te verstrekken om 

uitvoering te geven aan de bestuursopdracht actualisering 
beleid water en riolering. 

 
 

Agendapuntnr. 003.09 

  

Adviesnummer BENW220150 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-OR 

  

Onderwerp Contouren uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid, regio Alkmaar 

Besluit Het college besluit: 
1. Om vooruitlopend op de besluitvorming die eind 2022 

plaatsvindt, op dit moment kennis te nemen van het 
uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid (regio Alkmaar), 
waarin 12 regiorisico’s worden voorgesteld inclusief beoogde 
maatregelen om de risico’s aan te pakken.  

2. De raad te informeren over het uitvoeringsprogramma via de 
digitale nieuwsbrief van het college aan de raad. 
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Agendapuntnr. 003.10 

  

Adviesnummer BENW220153 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Schriftelijke vragen  fractie van CDA 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke 

vragen van de fractie van CDA overeenkomstig bijgevoegde 
(concept)brief; 

2. Deze raadsinformatiebrief te verzenden aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 003.11 

  

Adviesnummer BENW220154 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BV-REG-SA 

  

Onderwerp Vaststellen en aangaan bestuursconvenant Regio Alkmaar 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de zienswijzen en de opvattingen van 

de regio Alkmaar raden over het concept bestuursconvenant 
en het advies van de stuurgroep, 

2. Het bestuursconvenant vast te stellen en aan te gaan,  
3. De stuurgroep als opdracht mee te geven om vanuit de 

regierol toe te zien op het borgen en verder brengen van de 
handreikingen als het gaat over de rol en betrokkenheid van 
de gemeenteraden als hoogste orgaan in de samenwerking, 

4. De gemeenteraad op de gebruikelijke te informeren over deze 
besluiten. 

 
 

Agendapuntnr. 003.12 

  

Adviesnummer BENW220155 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BV-REG-SA 

  

Onderwerp Overdrachtsdocument Focusagenda Regio Alkmaar 

Besluit Het college besluit: 
1. Het overdrachtsdocument, voor wat betreft de terugblik en 

behaalde resultaten vast te stellen; 
2. Het overdrachtsdocument over te dragen aan het nieuwe 

college; 
3. De gemeenteraad op de gebruikelijke wijze te informeren. 
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Agendapuntnr. 003.13 

  

Adviesnummer BENW220156 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BV-REG-SA 

  

Onderwerp Nieuwsbrief regio Alkmaar maart 2022 

Besluit Het college besluit: 
1. Bijgaande nieuwsbrief regio Alkmaar maart 2022 vast te 

stellen; 
2. Deze toe te sturen aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 003.14 

  

Adviesnummer BENW220159 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst jongerenpunt check-in 

Besluit Het college besluit: 
- De dienstverleningsovereenkomst jongerenpunt check-in met 

de bedrijfsvoeringsorganisatie Halte Werk aan te gaan met 
terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2021 

 
 

Agendapuntnr. 003.15 

  

Adviesnummer BENW220160 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Honorering subsidieregeling Kunst in de kern februari 2022 

Besluit Het college besluit: 
- Het advies van de adviescommissie Kunst en Cultuur over de 

subsidieaanvragen Kunst in de Kern februari 2022 over te 
nemen en vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 003.16 

  

Adviesnummer BENW220165 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-THV 

  

Onderwerp Collegeadvies CTB ondersteuningsgelden Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. Uitvoering te geven aan Regeling specifieke uitkering controle 

naleving coronatoegangsbewijzen 2022 van de minister van 
Justitie en Veiligheid; 

2. De extra kosten gemaakt door de gemeente en ondernemers 
ten behoeve van de controle op coronatoegangsbewijzen te 
declareren; 

3. De door ondernemers aangevraagde vergoedingen te 
beoordelen aan de kaders van de regeling en vervolgens uit 
te keren. 

 
 

Agendapuntnr. 003.17 

  

Adviesnummer BENW220167 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Redactionele wijzigingen GR tekst gemeenschappelijke regeling 
SORA 

Besluit Het college besluit: 
1. De Gemeenschappelijke Regeling SORA als volgt te wijzigen: 

a. In de aanhef wordt Heerhugowaard en Langedijk 
gewijzigd in Dijk en Waard, 

b. In de aanhef wordt Gemeenschappelijke regeling 
Sociale Onderneming Regio Alkmaar gewijzigd in 
Zaffier, 

c. In artikel 1 wordt Heerhugowaard en Langedijk 
gewijzigd in Dijk en Waard, 

d. In artikel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 16, 27, 18, 21, 23, 24, 
30 wordt SORA gewijzigd in Zaffier, 

e. In artikel 1, 2, 33 wordt Gemeenschappelijke regeling 
Sociale Onderneming Regio Alkmaar gewijzigd in 
Zaffier 

2. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na 
bekendmaking (en in indien van toepassing met 
terugwerkende kracht  tot en met 1 april 2022). 
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Agendapuntnr. 003.18 

  

Adviesnummer BENW220168 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling Ro-pp 

  

Onderwerp Ondertekening AOK Oosterkimschool en voorgenomen 
grondverkoop aan Kennemer Wonen. 

Besluit Het college besluit: 
1. Tot het aangaan van de anterieure exploitatieovereenkomst 

tussen Woningstichting Kennemer Wonen en gemeente 
Bergen, inzake de ontwikkeling en realisatie van 16 sociale 
huurwoningen binnen het plangebied Oosterkimschool 
kadastraal bekend als gemeente Schoorl, sectie C, nummer 
2935, met een oppervlakte van 3.285 m2. 

2. De zakelijke beschrijving en de voorgenomen grondverkoop 
aan Kennemer Wonen te publiceren. 

 
 

Agendapuntnr. 003.19 

  

Adviesnummer BENW220169 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Nieuwsbrief Klimaat - 7e editie 

Besluit Het college besluit: 
1. De nieuwsbrief Klimaat voor raadsleden vast te stellen. 
2. De nieuwsbrief Klimaat ter informatie aan te bieden aan de raad. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW220026 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Nieuw tennispark Oudburgerpolder 

Besluit Het college besluit: 
1. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de realisatie 

van een nieuw tennispark voor TC Bergen en BSV Tennis 
waarbij  

a. een garantstelling tot maximaal € 400.000,- (i.s.m. 
Waarborgfonds Sport) voor de overkapping van een 
drietal tennisbanen wordt verstrekt en  

b. een eenmalige bijdrage van € 100.000,- in de kosten 
van deze overkapping wordt gegeven. 

c. definitieve besluitvorming door de raad plaats te laten 
vinden nadat alle vereiste procedures zijn doorlopen.  

2. De raad voor te stellen de bijgevoegde begrotingswijziging 
van € 100.000,- vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW220158 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Plan van Aanpak RES regio Alkmaar 

Besluit Het college besluit: 
- Het Plan van Aanpak RES regio Alkmaar vast te stellen. 

 
 

 
 


