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

Datum   17 januari 2023 

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 102740 
Documentnummer: D574107 
Onderwerp: Uitkomsten bedrijfsvoeringstoets jeugdhulp 2022 
 
Besluit: 
Het college besluit: 

- De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de bedrijfsvoeringstoetsen. De 
raadsinformatiebrief van de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar wordt als bijlage bij de digitale 
nieuwsbrief van het college aan de raad gevoegd. 

 
 
Zaakkenmerk: Z22 103919  
Documentnummer: D581912  
Onderwerp: Zienswijze Kadernota 2024 GR Werkorganisatie BUCH  
 
Besluit:  
Het college besluit:  
Aan de raad voor te stellen:  

1. Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR Werkorganisatie 
BUCH en het bestuur de volgende aandachtspunten mee te geven:  

- Blijf de raden informeren en betrekken bij het behalen van de resultaten van de hoofddoelstelling: 
kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan onze inwoners, organisaties en 
bedrijven;  

- Informeer de gemeenteraden regelmatig over de stand van zaken over het organisatieplan.  
 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van GR Werkorganisatie BUCH 
kenbaar te maken.  

 
 

 
Zaakkenmerk: Z23 105470  
Documentnummer: D582090  
Onderwerp: Aanwijzing onafhankelijke landschapsdeskundige  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

- Bureau SAB aan te wijzen als onafhankelijke natuur en landschapsdeskundige. 
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Zaakkenmerk: Z23 105598  
Documentnummer: D582852  
Onderwerp: Collegevoorstel ontwerp omgevingsvergunning Verspyckweg 3  
 
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het koloniehuis, het 
uitbreiden van het speelhuis en het wijzigen van het speelhuis in twee woningen aan de  
Verspyckweg 3 in Bergen aan Zee;  

2. Dit ontwerp gedurende zes weken ter inzage te leggen conform de wettelijke procedure;  
3. De definitieve vergunning te verlenen indien er geen zienswijzen worden ingediend;  
4. Bijgaande planschadeverhaalsovereenkomst te tekenen.  

 
 
 
 
Zaakkenmerk: Z22 104534  
Documentnummer: D583571  
Onderwerp: Controleprotocol en Normenkader 2022  

 
Besluit:  
Het college besluit:  

- Het Controleprotocol Bergen 2022 en Normenkader Bergen 2022 ter vaststelling voor te leggen aan 
de raad. 

 
 
Zaakkenmerk: Z22 104249  
Documentnummer: D583778  
Onderwerp: Zienswijze kadernota 2024 Omgevingsdienst NHN  
 
Besluit:  
Het college besluit:  
Aan de raad voor te stellen:  

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord:  

- in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor de behandeling van 
verzoeken inzake de Wet open overheid, echter deze te monitoren en separaat te verantwoorden in 
de periodieke uitvoeringsrapportage(s) alsmede in de jaarstukken;  

- voor het overige een positieve zienswijze af te geven. 
2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst 

Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 
 
 
 
Zaakkenmerk: Z22 103884  
Documentnummer: D584228  
Onderwerp: Zienswijze Financieel Herstelplan GGiD GGD Hollands Noorden  
 
Besluit: 
Het college besluit:  
Aan de raad voor te stellen:  

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van het Financieel herstelplan GGiD a. in te stemmen 
met herstel van de financiële positie van de GGD volgens de tweede variant;  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD HN kenbaar te maken. 
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Zaakkenmerk: Z22 103884  
Documentnummer: D584390  
Onderwerp: Zienswijze kadernota 2024 GGD Hollands Noorden  
 
Besluit:  
Het college besluit:  
Aan de raad voor te stellen:  

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke 
Regeling GGD Hollands Noorden  

 Niet in te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage voor informatiebeveiliging en 
privacybescherming en de GGD te verzoeken binnen de eigen begroting dekking te vinden voor de 
structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming.  

 Wij zien graag in de begroting 2024 nader uitgewerkt, door middel van een plan van aanpak, hoe de 
samenwerking binnen het sociaal domein i.c de sociale teams in de BUCH gemeenten nader versterkt 
wordt;  

 Specifiek ten aanzien van Ontwikkelingen JGZ (pag 5): persoonsgerichte zorg (GIZ) en passende zorg 
op maat: Wij achten het van belang dat er gewerkt wordt met een instrument om vroegtijdig risico’s 
te signaleren (Verwijsindex of vergelijkbaar) en dat bij gesignaleerde risico’s actief contact gezocht 
wordt met andere betrokkenen en zien graag uitgewerkt in de begroting 2024 hoe hier vorm en 
inhoud aangegeven wordt.  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling GGD HN kenbaar te maken. 
 
 
Zaakkenmerk: Z22 103775  
Documentnummer: D584708  
Onderwerp: Managementletter 2022 en voortgang audit issuelijst  
 
Besluit: 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de managementletter 2022 en de voortgang audit issuelijst en deze ter 
kennisgeving door te sturen aan de auditcommissie. 

 
 
Zaakkenmerk: Z22 103708  
Documentnummer: D584873  
Onderwerp: Zienswijze kadernota 2024 GR Cocensus  
 
Besluit:  
Het college besluit:  
De raad voor te stellen:  

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR Cocensus  
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR Cocensus 

kenbaar te maken.  
 
 
Zaakkenmerk: Z22 100850  
Documentnummer: D566799  
Onderwerp: Jaarverslag Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen 2021  
 
Besluit:  
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen  
(ARK = de voormalige welstandscommissie) en de daarin opgenomen beleidsaanbevelingen.  

2. Het jaarverslag ARK Bergen 2021 via de digitale nieuwsbrief ter kennisname aan te bieden aan de 
gemeenteraad.  

3. De begeleidende 'raadsinformatiebrief inzake jaarverslag ARK Bergen 2021' vast te stellen en via de 
digitale nieuwsbrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.  
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Zaakkenmerk: Z22 104954 
Documentnummer: D580984  
Onderwerp: Collegeadvies Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2024 Bergen  
 
Besluit:  
Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen:  

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord;  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord kenbaar te maken.  

 
 
Zaakkenmerk: Z22 100226  
Documentnummer: D581685  
Onderwerp: Definitief aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse containers fase 2, Egmond Binnen en Egmond 
a/d Hoef  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. De locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen 1 en 2 (kaarten locaties 
ondergrondse containers/cocons Egmond a/d Hoef) aan te wijzen als locatie voor ondergrondse 
containers/cocons;  

2. Dat dit besluit inwerking treedt met ingang van de dag na bekendmaking in het elektronisch 
gemeenteblad van Bergen op www.officielebekendmakingen.nl.  

 
 
Zaakkenmerk: Z22 105199  
Documentnummer: D581804  
Onderwerp: Collegeadvies aanpassing subsidie Slachtofferhulp Nederland  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. Het verhoogde subsidiebedrag aan Slachtofferhulp van € 0,33 per inwoner vast te stellen.  
2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 
Zaakkenmerk: Z23 105483  
Documentnummer: D582208  
Onderwerp: Doorstart omgevingsvisie Bergen  
 
Besluit: 
Het college besluit:  

1. Een projectenoverleg in te plannen om bijgepraat te worden over de inhoud en het gevoerde proces 
van de omgevingsvisie;  

2. Het proces en de inhoud van de omgevingsvisie aan raad- en commissieleden te presenteren in een 
afzonderlijke bijeenkomst;  

3. Vanuit het overleg met raad- en commissieleden een vervolg te formuleren in afstemming met de 
griffie voor het proces en de planning van de omgevingsvisie. 

 
 
Zaakkenmerk: Z22 104199  
Documentnummer: D583029  
Onderwerp: Het aanleggen van Schooltuinen- Zakedijkje 53  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning om schooltuinen aan te leggen aan het 
Zakedijkje 53;  

2. Dit ontwerp gedurende zes weken ter inzage te leggen conform de wettelijke procedure;  
3. De definitieve vergunning te verlenen indien er geen zienswijzen worden ingediend. 
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Zaakkenmerk: Z23 107430  
Documentnummer: D584639  
Onderwerp: Zienswijze kadernota 2024 GR RHCA Bergen  
 
 
Besluit:  
Het college besluit:  
Aan de raad voor te stellen:  

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de gemeenschappelijke 
regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA)  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van de GR RHCA 
kenbaar te maken. 

 
 
Zaakkenmerk: Z22 103859  
Documentnummer: D584647  
Onderwerp: Stand van zaken Slotkwartier  
 
Besluit:  
Het college besluit: 

- Conform de motie van 8 februari 2022, de raad te informeren over de voortgang van het 

Uitvoeringskader Slotkwartier. 
 
 
Zaakkenmerk: Z23 107897  
Documentnummer: D585517  
Onderwerp: Opleggen geheimhouding op een document  
 
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet gelezen in samenhang met artikel 5.1 lid 2 sub b 
van de Woo geheimhouding op de documenten voor de herontwikkeling van de locatie van de 
Mytylschool te leggen.  

2. De stukken ter inzage te leggen bij de griffier zodat individuele raadsleden van de gemeente Bergen 
deze documenten kunnen inzien onder vermelding van de plicht tot geheimhouding.  

3. De opgelegde geheimhouding op te heffen op het moment dat het onderzoek naar de werking van de 
documenten is afgerond.  

 
 
Zaakkenmerk: Z23 108130  
Documentnummer: D586007  
Onderwerp: Collegeadvies en raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2024 Zaffier  
 
Besluit:  
Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen:  

1. Om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2024 Zaffier;  
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur Zaffier kenbaar te 

maken.  
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente BERGEN 
van 24 januari 2023  
 
 
de secretaris,       de burgemeester, 
 

 
 
 
 
 


