
 
 
 
 

AGENDA / BESLUITENLIJST B&W 

 
 
 
 
 
Vergadering van het college d.d. 25 januari 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 februari 2022 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW210724 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Vaststellen huurovereenkomsten strand commerciële huurders 

Besluit Het college besluit: 
1. De model-huurovereenkomst voor commerciële verhuur op 

het strand vast te stellen 
2. Met de 23 commerciële horeca exploitanten de nieuwe 

huurovereenkomsten aan te gaan en deze ter ondertekening 
voor te leggen. 

 
 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW220017 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-GE 

  

Onderwerp Aanwijsbesluit locatiekeuze ondergrondse container 
Merici/Kloosterhof 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze/reactie; 
2. In vervolg op en in overeenstemming met het Ontwerpbesluit 

aanwijzing locatie ondergrondse container Merici/Kloosterhof, 
de locatie aan te wijzen zoals aangegeven in het bijgevoegde 
Besluit aanwijzing locatiekeuze ondergrondse container 
Merici/Kloosterhof gemeente Bergen en de daarbij behorende 
besluitkaart Merici/Kloosterhof; 

3. Het besluit met bijbehorende stukken voor een periode van 
zes weken ter inzage te leggen, hiervan kennis te geven door 
middel van publicatie in het elektronisch gemeenteblad van 
Bergen op www.officielebekendmakingen.nl. 
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Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW220020 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Benoeming AB leden gemeenschappelijke regeling SORA 

Besluit Het college besluit: 
1. De heren Tromp en Van den Beld per 1 januari 2022 te 

benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van Sora, 
2. De heren Valkering en Bekkering per 1 januari 2022 te 

benoemen als plaatsvervangend lid van het Algemeen 
Bestuur van Sora. 

 
 
 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW220035 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling sl-bl 

  

Onderwerp Beleidsplan schuldhulpverlening 2022 - 2025 

Besluit Het college besluit: 
1. Het beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2025 voor de 

gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

2. Kennis te nemen van de adviezen van de vier adviesraden 
sociaal domein. 

3. De reactie op de adviezen van de adviesraden vast te stellen 
en te verzenden naar de adviesraden. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW220025 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vaststelling Wijzigingsplan Hoeverweg 2A 

Besluit Het college besluit: 
1. Het aangepaste wijzigingsplan 'Hoeverweg 2A' bestaande uit 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.0373.WZP9001.Hoeverwg2a-B001, 
conform art. 3.6 lid 1a Wro vast te stellen; 

2.  Voor dit wijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW220027 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Erfgoed: op weg naar een nota beeldbepalend erfgoed 

Besluit Het college besluit: 
1. Het Plan van aanpak vast te stellen en kennis te nemen van 

de overige bijlagen; 
2. In te stemmen met een pilotonderzoek;  
3. Het incidentele bedrag te dekken uit het begrotingssaldo en 

hiervoor bijgaande begrotingswijziging vast te stellen; 
4. De raad via de digitale nieuwsbrief van het college te 

informeren. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW220028 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp 2023 

Besluit Het college besluit: 
1. De inkoopstrategie jeugdhulp regio Alkmaar 2023-2031 

inclusief bijlage 1: Inkoopopdracht (BIJLAGE 1 
Inkoopopdracht (DEF)) en bijlage 2: Verwervingsstrategie 
(BIJLAGE 2 Verwervingsstrategie (DEF)) vast te stellen;  

2. Opdracht te geven aan de werkorganisatie om in 
samenwerking met de andere gemeenten van de regio 
Alkmaar een regionaal Implementatieplan 2022 en een 
regionaal Doorontwikkelingsplan 2023-2025 op te stellen en 
de uitvoering ervan te coördineren, conform de reeds 
vastgestelde samenwerkingsafspraken in het 
Transformatieplan Jeugd 2021-2022;   

3. Tot het opleggen van geheimhouding op grond van art. 55 
van de Gemeentewet op het document ‘BIJLAGE 2 
Verwervingsstrategie (DEF)’ horende bij collegeadvies inkoop 
Jeugdhulp 2023. Dit in verband met de belangen genoemd in 
artikel 10 lid 1 sub c van de Wet openbaarheid van bestuur. 
De geheimhouding wordt opgelegd op de 
verwervingsstrategie tot 1 januari 2026;  

4. In te stemmen met de inhoud van de digitale nieuwsbrief aan 
de raad en deze aan de gemeenteraad toe te sturen; 

5. Opdracht te geven aan de Regionale Netwerkorganisatie tot 
de nadere uitwerking van de benodigde inkoopdocumenten 
en het starten van de inkoop ambulante jeugdhulp en 
jeugdhulp met verblijf 2023. 

6. Door de portefeuillehouder jeugd in te laten brengen dat de 
portefeuillehouder financiën tijdig in dit proces een positie 
dient te krijgen.  
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Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW220036 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Coronamaatregelen 2022: Leven met corona 

Besluit Het college besluit: 
1. Voor 2022 een nieuw Herstelfonds 'Leven met corona' in te 

zetten;  
2. De Beleidslijn subsidies maatschappelijke organisaties en 

corona voor 2022 vast te stellen; 
3. De voorgestelde  onderzoeksopties breed te trekken zodat zij 

zien op ondersteuning van de totale Bergense samenleving.  
4. De nieuwsbrief aan de raad vast te stellen. 

 
 


