
 
 
 
 

AGENDA / BESLUITENLIJST B&W 

 
 
 
 
 
Vergadering van het college d.d. 29 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 5 april 2022 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW220157 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beantwoording art. 51 vragen Provinciale ontheffing 
helikoptervluchten 

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

van Gemeentebelangen over de door de Provincie Noord-
Holland verleende ontheffing voor helikoptervluchten vast te 
stellen; 

2. Deze via de griffier aan de indiener van de vragen en de 
gemeenteraad te sturen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW220162 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Benoeming voorzitters en leden van de commissie bezwaarschriften 

Besluit Het college besluit: 
- Volgens bijgaand benoemingsbesluit per 29 maart 2022 de 

(plaatsvervangend) voorzitters en (plaatsvervangende) leden 
van de commissie bezwaarschriften te benoemen. 
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Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW220164 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Snoei- en bladkorven 2022 

Besluit Het college besluit: 
1. In 2022 over te gaan tot het plaatsen en ledigen van snoei- en 

bladkorven door de BUCH; 
2. De BUCH te vragen deze werkzaamheden te verrichten 

middels bijgevoegde brief; 
3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW220177 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Wijziging beleidsregels Sociaal Domein Bergen 2017 

Besluit Het college besluit: 
- De wijziging van de Beleidsregels sociaal domein Bergen 

2017 vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW220180 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Opvang vluchtelingen Oekraine 

Besluit Het college besluit: 
1. Over te gaan tot de huisvesting van de vluchtelingen, conform 

de opdrachten van de Veiligheidsregio’s en op basis van de 
aanpak en werkwijze zoals in de raadsmemo opgenomen en 
het doen van noodzakelijke uitgaven daartoe; 

2. De opdracht aan het BUCH bestuur te geven de impact van 
de extra taken op de organisatie inzichtelijk te maken door 
middel van keuzes en de eventuele extra te verwachte 
kosten;  

3. De raad via de digitale nieuwsbrief te informeren over de 
stand van zaken van de opvang van de vluchtelingen uit 
Oekraïne. 

 
 


