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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 19 april 2022 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW220130 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling sl-bl 

  

Onderwerp Schuldhulpverlening 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag Sociaal.nl 2020. 
2. De ambtelijke reactie op de aanbevelingen in het jaarverslag 

over te nemen.  
3. Het jaarverslag en de reactie ter kennisname aan te bieden 

aan de gemeenteraad en de adviesraad Sociaal Domein. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW220199 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Verlenging overeenkomst bovenregionaal relatiemanagement 
Verwijsindex ‘Vroeg samenwerken in NHN 

Besluit Het college besluit: 
- Het bovenregionaal relatiemanagement voor de Verwijsindex 

VIN NHN te verlengen met een jaar tot  1-6-2023 met de optie 
op verlenging van een extra jaar (tot 1-6-2024) op basis van 
een tussentijdse evaluatie. 
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Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW220200 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Crisisdienst Jeugd 

Besluit Het college besluit: 
1. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD HN te verzoeken 

een aanbiedingsbrief op te stellen aangaande het toevoegen 
van de taak Crisisfunctie Jeugd aan de opdracht van GGD 
HN en daarmee in te bedden in de Gemeenschappelijke 
Regeling GGD HN. 

2. In te stemmen met de planning en het proces dat moet leiden 
tot toevoeging van de taak Crisisfunctie Jeugd aan de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD HN. 

3. Een principe akkoord af te geven over de (gedeelde) 
verantwoordelijkheid van de gemeente voor de ontwikkel-
/implementatiekosten die gemaakt moeten worden om de 
taak Crisisfunctie Jeugd aan de opdracht van GGD HN te 
kunnen toevoegen. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW220171 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Woningbouwlocatie Petrusschool - Korhoenderweg 2 

Besluit Het college besluit: 
Een coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening (Wro) te nemen ten 
behoeve van het woningbouwplan Petrusschool - Korhoenderweg 2 
te Groet, waarbij: 

1. De bouw van twintig appartementen op de percelen 
kadastraal bekend gemeente Schoorl sectie F nummer 1291 
overeenkomstig artikel 3.30, lid 1 Wro, wordt aangewezen als 
een geval waarin de voorbereiding en bekendmaking van een 
bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de voorbereiding 
en de bekendmaking van de volgende besluiten: 

a. de vaststelling van het bestemmingsplan ex. artikel 3.1 
Wro; 

b. het verlenen van een omgevingsvergunning ex. artikel 
2.1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voor het bouwen van een bouwwerk; 

      c.   het nemen van een huisnummerbesluit; 
2. Dat het college van burgemeester en wethouders het 

coördinerend bestuursorgaan is; 
3. Dit besluit te publiceren, waarna het in werking treedt op de 

eerste dag na de datum van bekendmaking. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW220173 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Art. 213a onderzoek 'Evaluatie wagenparkbeheer' 

Besluit Het college besluit: 
1. Het onderzoek ‘evaluatie wagenparkbeheer’ vast te stellen en 

opvolging te geven aan de daarin gegeven aanbevelingen;  
2. Het onderzoek via de digitale nieuwsbrief ter kennisname aan 

te bieden aan de raad. 
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Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW220190 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 commissie 

bezwaarschriften Bergen; 
2. Het jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften Bergen na 

het gesprek van de burgemeester met de voorzitters van de 
commissie via de nieuwsbrief aan de raad ter kennisname 
aan te bieden aan de raad. Hierbij wordt aangegeven hoe met 
de aanbevelingen wordt omgegaan.  

 
 

 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW220196 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Anterieure overeenkomsten Eyssenstein en Prins Maurits 

Besluit Het college besluit: 
1. De anterieure overeenkomst aan te gaan voor het project 

Eyssenstein in Bergen aan Zee; 
2. De anterieure overeenkomst aan te gaan voor het project 

Prins Maurits in Bergen aan Zee; 
3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW220197 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Ter inzagelegging ontwerpbesluit restauratie casco Slotweg 42-44 

Besluit Het college besluit: 
1. Een ontwerpbesluit met betrekking tot de restauratie van 

Slotweg 42/44 voor een periode van zes weken ter inzage te 
leggen; 

2. Het afgeven van de beschikking te mandateren aan de 
teamleider vergunningen. 

 
 


