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Vergadering van het college d.d. 27 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 5 juli 2022 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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Agendapunt 5.1 
Zaakkenmerk: Z22 071870  
Documentnummer: D350608  
Onderwerp: Collegeadvies met informatie voor Raad  
 
Besluit: 
Het college besluit: 
De bijdrage voor digitale nieuwsbrief van het college aan de raad over de vervolgstappen crisisfunctie 
jeugd vast te stellen.  
 

 
Agendapunt 5.2 
Zaakkenmerk: Z22 071207 
Documentnummer: D339718 
Onderwerp: Jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2021 
 
Besluit: 
Het college besluit: 
De jaarverantwoording Kinderopvang 2021 vast te stellen en aan de Inspectie van het Onderwijs 
beschikbaar te stellen. 
 

 
Agendapunt 5.3 
Zaakkenmerk: Z22 077825  
Documentnummer: D351239  
Onderwerp: Vervolg advies 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 
november 2021.  

b. De moties en amendementen met de nummers 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 en 11 af te voeren. 
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Agendapunt 6.1 
Zaakkenmerk: Z22 077095  
Documentnummer: D349999 
Onderwerp: Bereikbaarheid kust gemeente Bergen (NH), zomer 2022  
 
Besluit 
Het college besluit:  

1. Een shuttlebus van Bergen Plein naar Bergen aan Zee in de zomer van 2022 in te zetten;  
2. Aanvullend budget vrij te maken voor het eventueel inzetten van een extra shuttlebus naar 

Egmond aan Zee, mocht de reguliere buslijn 165 naar Egmond aan Zee te weinig capaciteit 
hebben in de zomer van 2022;  

3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 
 

 
Agendapunt 6.2 
Zaakkenmerk: Z22 077051  
Documentnummer: D348898  
Onderwerp: BSV Voortgang  
 
Besluit: 
Het college besluit:  

1. In te stemmen met de aanbieding van Sweco inzake advieswerkzaamheden voor het bouw- 
en woonrijp maken van de ontwikkeling op het BSV terrein en het terrein tegenover het 
zwembad onder voorbehoud goedkeuring raad;  

2. In te stemmen met de aanbieding van Sweco inzake advieswerkzaamheden voor het 
verkopen van de grond waarop de koopwoningen op het BSV terrein worden gerealiseerd 
onder voorbehoud goedkeuring raad;   

3. De vaststellingsovereenkomst waarmee de tot op heden gevoerde samenwerking met Sweco 
wordt beëindigd, onder voorbehoud goedkeuring raad, aan te gaan; - 

4. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid op grond artikel 5.3 van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 
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Agendapunt 6.3 
Zaakkenmerk: Z22 077191  
Documentnummer: D350778 
Onderwerp: Overlegstructuur sociaal domein  
 
Besluit 
Het college besluit:  
In te stemmen met de overlegstructuur bestuurlijk overleg en portefeuillehouders overleg sociaal 
domein, met dien verstande dat wordt verzocht om de frequentie van het bestuurlijk overleg terug 
te brengen naar 1x per 14 dagen. 
 

 
 


