
 

AGENDA / BESLUITENLIJST B&W 

 
 
 
 
 
Vergadering van het college d.d. 14 juni 2022 
 
 

 
 
 
Aanwezig: 
Dhr. L.Hj.Voskuil burgemeester 
E.J. Bekkering wethouder 
A.J. van den Beld wethouder 
M.N. Schroor secretaris 
Mw. T.J. Engelsbel assistent secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 21 juni 2022 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapunt 5.1 
Zaakkenmerk: Z22 071797  
Documentnummer: D342725  
Onderwerp: Overeenkomst onderwijsroute mbo 2 t/m 4 regio Alkmaar 
 
Besluit: 
Het college besluit:  

1. In te stemmen met een trajectprijs van € 17.000 euro (per inburgeraar) voor de opdracht 
‘Onderwijsroute MBO 2 t/m 4 aan het ROC de Kop van Noord-Holland en het Horizon 
College, namens regio Alkmaar en; 

2. Kennis te nemen van de financiële risico’s die hiermee gepaard gaan. 
 

 
Agendapunt 5.2 
Zaakkenmerk: Z22 071965  
Documentnummer: D342749  
Onderwerp: Statutenwijziging ISOB  
 
Besluit: 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de noodzaak om de statuten van ISOB te wijzigen; 
2. De Raad voor te leggen om goedkeuring te verlenen aan de ISOB voor de statutenwijziging 

 

 
Agendapunt 5.3 
Zaakkenmerk: Z22 069840 
Documentnummer: D342428  
Onderwerp: Ter kennisname accountantsrapport, controleverklaring 2021 en vaststelling Opvolging 
bevindingen accountant 
 
Besluit: 
Het college besluit:  

1. Het accountantsrapport 2021 te kennisname aan te nemen en aan de raad door te zenden.  
2. De definitieve jaarstukken 2021 inclusief de controle verklaring aan de raad door te zenden 

ter vervanging van de concept jaarstukken 2021  
3. De Voortgang opvolging bevindingen accountant vast te stellen en ter kennisname aan de 

CvO te verzenden.  
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Agendapunt 5.4 
Zaakkenmerk: Z22 073570  
Documentnummer: D342464  
Onderwerp: Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda passend onderwijs en jeugd 'Meer dan de 
som der Delen’ 
 
Besluit: 
Het college besluit:  

1. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda passend onderwijs en 
jeugd ‘Meer dan de Som der Delen’; 

2. Het activiteitenplan, (deel B), van de voortgangsrapportage deel B, zoals opgenomen in 
bijlage 1. Voorgangsrapportage Uitvoeringsagenda passend onderwijs en jeugd, tot juni 2024 
vast te stellen; 

3. De Voortgangsrapportage via bijgevoegde digitale nieuwsbrief ter kennisname aan te bieden 
aan de gemeenteraad, na instemming van alle colleges van B&W in de regio Alkmaar;  

4. De Voortgangsrapportage via bijgevoegde brief ter kennisname aan te bieden aan de 
Adviesraad Sociaal Domein, na instemming van alle colleges van B&W in de regio Alkmaar. 

 

 
Agendapunt: 6.1 
Zaakkenmerk: Z22 075086 
Documentnummer: D346192 
Onderwerp: collegeadvies stand van zaken moties en amendementen 
 

Besluit: 
Het college besluit: 
1. Het document stand van zaken moties en amendementen vast te stellen. 
2. de raad voor te stellen: 
a. Kennis te nemen van het document stand van zaken moties en amendementen. 
b. De moties en amendementen met de nummers 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 28, 43, 45, 
46, 47, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61 en 62 af te voeren. 
 

 
Agendapunt: 6.2 
Zaakkenmerk: Z22 074203 
Documentnummer: D343049 
Onderwerp: Eerste wijziging Legesverordening Bergen 2022 
 
Besluit: 
Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen de Eerste wijziging van de Legesverordening Bergen 2022 vast te stellen. 
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Agendapunt: 6.3 
Zaakkenmerk: Z22 069855  
Documentnummer: D347896  
Onderwerp: Meicirculaire 2022  
 
Besluit: 
Het college besluit:  

1. De memo meicirculaire 2022 vast te stellen en deze ter informatie aan de raad aan te bieden;  
2. De bijbehorende begrotingswijziging 12 meicirculaire 2022 ter vaststelling aan de raad aan te 

bieden. 
 
 

 
 


