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Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente BERGEN 

Datum   25 oktober 2022 

Aanwezig Dhr. L.Hj. Voskuil - burgemeester, Dhr. E. Briët - wethouder, Dhr. M.R.F. Wiesehahn - 

wethouder, Mw. Y. Roos-Bakker - wethouder, M.N. Schroor - secretaris, Mw. T.J. Engelsbel - 

assistent secretaris 

Afwezig 

Locatie   Bergen kamer Burgemeester 

 

Openbare besluitenlijst 

 
Zaakkenmerk: Z22 078665  
Documentnummer: D390479  
Onderwerp: Actualisatie financiële verordening en aanverwante beleidsnota's  
 
Besluit:  
Het college besluit:  
De geactualiseerde/nieuwe:  

- Financiële verordening gemeente Bergen 2023;  
- Nota reserves en voorzieningen gemeente Bergen 2023;  
- Nota vaste activa gemeente Bergen 2023,  
- Nota risicomanagementbeleid en weerstandsvermogen/ratio gemeente Bergen 2023;  
- Treasurystatuut gemeente Bergen 2023  
- Nota kostentoerekening tarieven gemeente Bergen 2023 ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

 
 
 
Zaakkenmerk: Z22 094674  
Documentnummer: D392425  
Onderwerp: Collegevoorstel vier water gerelateerde verordeningen Bergen  
 
Besluit:  
Het college besluit:  
De volgende verordeningen ter vaststelling aan te bieden aan de raad:  

1. De Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Bergen 2023;  
2. De Aansluitverordening Bergen 2023;  
3. De Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Bergen 2023;  
4. De Verordening hemelwaterberging Bergen 2023. 
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Zaakkenmerk: Z22 092300 
Documentnummer: D514389  
Onderwerp: Ontwerpbesluit clusterplaatsen fase 2, Egmond Binnen en Egmond aan den Hoef  
 
Besluit:  
Het college besluit:  
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit tot aanwijzing van clusterplaatsen zoals aangegeven op de bij het 

ontwerpbesluit behorende bijlagen 1 t/m 6 ‘Plattegronden beoogde locaties clusterplaatsen Egmond Binnen 
en Egmond a/d Hoef;  

2. Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken conform de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure 
voor een periode van zes weken ter inzage te leggen, gedurende welke termijn zienswijzen door 
belanghebbenden naar voren kunnen worden gebracht en hiervan kennis te geven door middel van 
publicatie in het nieuwsblad, publicatie op de website officiële bekendmakingen.nl en op de gemeentelijke 
website en het verzenden van een bewonersbrief.  

 
 
 
 

 
Zaakkenmerk: Z22 096852  
Documentnummer: D514465  
Onderwerp: Ontwerpbesluit ondergrondse containers Egmond aan den Hoef fase 2  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. In te stemmen met het ontwerpbesluit tot aanwijzing locaties (ondergrondse) containers/cocons, zoals 
aangegeven op de bij het besluit behorende bijlagen 1 en 2;  

2. Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken conform de Uniforme Openbare 
Voorbereidingsprocedure voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.  

 
 
 

 
Zaakkenmerk: Z22 094573  
Documentnummer: D390521  
Onderwerp: College advies Bergen, Herstelplan 2022 
 
  
Besluit:  
Het college besluit:  

- In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Herstelplan 2022 en het plan conform afd.3.4 Awb 
jo. Art 3.8 Wro gedurende 6 weken ter inzage te leggen. 

 
 
Zaakkenmerk: Z22 092565  
Documentnummer: D391121  
Onderwerp: Informeren raad stand van zaken leerlingenvervoer  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

- De raad via de digitale nieuwsbrief van het college aan de raad te informeren over de huidige stand 
van zaken in de uitvoering van het leerlingenvervoer.  

 
 
 

 
  



 

Pagina 3 van 3 
 

 
 
Zaakkenmerk: Z22 094173  
Documentnummer: D514867  
Onderwerp: Bergen - collegevoorstel RES-monitor Noord-Holland Noord  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. Kennis te nemen van de eerste monitor Regionale Energiestrategie (RES);  
2. De raad door middel van bijgevoegde informatie voor de digitale nieuwsbrief en toezending van de 

monitor te informeren;  
3. Het persbericht vast te stellen.  

 
 
 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente BERGEN 
van 1 november 2022  

 
 
de secretaris,       de burgemeester, 
 

 

       


