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

Datum   8 november 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 098111  
Documentnummer: D518079  
Onderwerp: Advies principeverzoek Heereweg 292 - Splitsen van de stolpwoning  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. Om een positieve grondhouding aan te nemen voor het splitsen van de woning in meerdere 
wooneenheden 

2. Medewerking te verlenen aan het plan, indien het plan als zodanig wordt ingediend dat voldaan kan 
worden aan de stedenbouwkundige voorwaarden  

3. Geen medewerking te verlenen aan het bouwen van de gevraagde bijbehorende bouwwerken op het 
erf. 

 

 
Zaakkenmerk: Z22 098231  
Documentnummer: D519963  
Onderwerp: Collegeadvies Adviescommissie K&C - Kunst in de kern - september 2022  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

- Het advies van de adviescommissie Kunst en Cultuur over de subsidieaanvragen Kunst in de kern 
september 2022 over te nemen en vast te stellen.  

 

 
Zaakkenmerk: Z22 094506  
Documentnummer: D391228  
Onderwerp: Middelen Leerbaarheidstoets Inburgering  

  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

- De middelen voor de leerbaarheidstoets, die de gemeente via het gemeentefonds heeft ontvangen, 
gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de leerbaarheidstoets door WNK 
Personeelsdiensten in 2022 en door Zaffier in 2023. 
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Zaakkenmerk: Z22 096119  
Documentnummer: D518348  
Onderwerp: Matching Coronasteun Provincie 2022 inzake Cinebergen en Kranenburgh  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. Als noodsteun een tegemoetkoming toe te kennen aan museum Kranenburgh van € 29.435,-, zijnde 
35% van de door Kranenburgh netto geleden coronaschade.  

2. Als noodsteun een tegemoetkoming toe te kennen aan Cinebergen van € 10.766,-, zijnde 35% van de  
door Cinebergen netto geleden coronaschade.  

 
 

Zaakkenmerk: Z22 095334  
Documentnummer: D515690  
Onderwerp: Advies op de stukken van de aandeelhoudersvergadering van het  
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1) In te stemmen met de volgende documenten voor het aandeelhoudersvergadering van het 
Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord op 11 november 2022. 
a. Het verslag van de AVA van jl. 3 juni 2022.  
b. Voortgangsevaluatie jaarplan 2022.  
c. Jaarplan 2023 regionale samenwerking.  
d. Begroting 2023.  
e. Oplegger jaarplan.  
f. Voordracht herbenoeming commissaris ONHN. 

2) De raad te informeren door het ter kennisname doorsturen van de bij de vergadering behorende 
documenten. 

 
 
 
Zaakkenmerk: Z22 098769  
Documentnummer: D520441  
Onderwerp: Eerste voortgangsrapportage 2022 en de tweede begrotingswijziging 2022 van de GR 
werkorganisatie BUCH  
 
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. Kennis te nemen van de brief van het bestuur van de GR werkorganisatie BUCH en de daarin 
opgenomen besluiten over de eerste voortgangsrapportage 2022 GR BUCH;  

2. De raad over de besluiten van het bestuur van de GR werkorganisatie BUCH te informeren door het 
opnemen van bijgevoegd tekstvoorstel in de eerstvolgende nieuwsbrief van het college en daarbij de 

brief van het bestuur van de GR BUCH en de gewijzigde eerste voortgangsrapportage als bijlage mee 
te sturen. 
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Zaakkenmerk: Z22 098188  
Documentnummer: D520251  
Onderwerp: Tweede voortgangsrapportage 2022 en derde begrotingswijziging 2022 GR BUCH  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. Kennis te nemen van de brief van het bestuur van de GR werkorganisatie BUCH en de daarin 
opgenomen besluiten over de tweede voortgangsrapportage 2022, de derde begrotingswijziging 2022 
en de verdeelsleutel 2022;  

2. Aan de raad toe te sturen de tweede voortgangsrapportage 2022 en de begeleidende brief van het 
bestuur van de GR BUCH;  

3. De raad voor te stellen een positieve zienswijze te geven op de derde begrotingswijziging 2022 GR 
BUCH.  

 
 
Zaakkenmerk: Z22 095409  
Documentnummer: D391157  
Onderwerp: Collegeadvies omgaan met strijdig gebruik  
 

Besluit:  
Het college besluit:  
Gezien de maatschappelijke noodzaak tot realisatie van opvanglocaties voor Oekraïners en het grote belang 
dat deze in korte tijd in gebruik genomen kunnen worden,  

1. Geschikte locaties zo snel mogelijk in procedure te brengen voor legalisatie;  
2. In de periode tot legalisatie niet handhavend op te treden tegen de opvang van Oekraïense 

ontheemden vanwege strijdig gebruik met het bestemmingsplan. 
 
 
 
Zaakkenmerk: Z22 077737  
Documentnummer: D515725  
Onderwerp: Collegevoorstel afwijken advies commissie bezwaarschriften  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

- Het bezwaar tegen het aanleggen van een tegelpad zonder vergunning op het perceel Heereweg 77 te 
Schoorl ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.  

 

 

Zaakkenmerk: Z22 091043 
Documentnummer: D520177  
Onderwerp: Collegeadvies belastingverordeningen Bergen 2023  

 
Besluit:  
Het college besluit:  
1. Het raadsvoorstel en de belastingverordeningen: 

- Afvalstoffenheffing en tarieventabel;  
- Kwijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen;  
- Leges en tarieventabel;  
- Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel;  
- Marktgelden; 
- Onroerende-zaakbelastingen; 
- Parkeerbelasting en tarieventabel;  
- Rioolheffing; 
- Toeristenbelasting;  
- Watertoeristenbelasting; 
- Forensenbelasting;  
- Precariobelasting;  

Ter vaststelling aan de raad aan te bieden.  
2. de raad voor te stellen de Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2022 in trekken.  
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Zaakkenmerk: Z22 097734  
Documentnummer: D517917  
Onderwerp: Raadsinformatiebrief voortgang Omgevingswet  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

- De raad via de digitale nieuwsbrief te informeren over de invoering van de Omgevingswet. 
 

 
Zaakkenmerk: Z22 076641  
Documentnummer: D519918  
Onderwerp: Vaststellen startnotitie actualisatie speelruimtebeleid  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

- De startnotitie ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 
 
 
  
Zaakkenmerk: Z22 097753  
Documentnummer: D520256  
Onderwerp: Tweede Beleidsrapportage 2022  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

- De tweede beleidsrapportage vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de raad. 
 
 
 

Zaakkenmerk: Z22 097839  
Documentnummer: D560882  
Onderwerp: Firap 2022 collegevoorstel  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. Bijgaand boekwerk Firap 2022 Collegedeel en de bijbehorende begrotingswijziging nummer 160 vast 
te stellen.  

2. Bijgaand boekwerk Firap 2022 Raad en de bijbehorende begrotingswijziging nummer 17 ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden. 
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Zaakkenmerk: Z22 080650  
Documentnummer: D517185  
Onderwerp: Bestuursopdracht Aanpak Energie armoede  

 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. De concept bestuursopdracht aanpak energiearmoede vast te stellen. De belangrijkste punten zijn: 

- Focus op daar waar de maatschappelijke impact van het probleem het grootst is, de inwoners met een 
minimum inkomen.  

- Focus op communicatie en (vroeg) signalering waarbij combinatie gezocht wordt van (vroeg) 
signalering van schulden en sociale problematiek met het aanbieden van kleine 
duurzaamheidsmaatregelen en voorlichting over duurzaamheidsmaatregelen die mensen zelf kunnen 
treffen.  

- Het voor de duur van het project instellen van een stuurgroep voor de afstemming tussen 
verantwoordelijk bestuurlijk koppel, de ambtelijk opdrachtgever en de projectleider over de 
voortgang.  

- Een projectperiode van in eerste instantie 6 maanden, van 1 november 2022 tot en met 30 april 
2023.  

- Dat er een serieuze evaluatie plaats gaat vinden.  
2. De BUCH brede kosten voor de aanpak van in totaal € 250.000,- vast te stellen en deze te dekken uit 

de SPUK middelen voor energiearmoede en de middelen van het Nationaal Isolatieprogramma. Daarbij 
is de bijdrage conform de verdeelsleutel die van toepassing is op deze middelen voor Bergen € 
103.000, - .  

 
 
Zaakkenmerk: Z22 098144  
Documentnummer: D519500  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Fractie Bruin  
 
 

Besluit:  
Het college besluit:  

- De beantwoording van de schriftelijke vragen van de Fractie Bruin vast te stellen en deze via de 
griffier te verzenden naar de fractie van de Fractie Bruin en ter kennisname te brengen van de raad. 

 
 
 


