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Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Agenda reguliere 

persbijeenkomst. 
 Vastgesteld. 

1.1  Voorlichting Bopz en 
opleggen preventief 
huisverbod (Hanneke 
Butter). 

 Gedragslijn en personele 
invulling in het kader proces 
preventief huisverbod volgt 
die bij de Bopz. 

     
2.  Besluitenlijst BenW 

3 februari 2009. 
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van  

10 februari 2009. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
     
3.2 0861 Memo aan raad inzake 

stand van zaken 
huisvesting statushouders.

Het college besluit in te 
stemmen met en 
verzending van de memo 
over de taakstelling 
huisvesting statushouders 
aan de Algemene 
Raadscommissie en 
Gemeenteraad.  

Conform advies; tekstueel 
aanpassen. 

3.3 0863 Algemene 
subsidieverordening 
Bergen 2009. 

Ter voorbereiding van de 
besluitvorming in de raad 
van 23 juni 2009:  
- In te stemmen met de 

concept Algemene 
Subsidieverordening 
Bergen 2009; 

- In te stemmen met de 
binnen de pilot van St. 
Welzijn Bergen 
gehanteerde methode 
voor de 
beleidsgestuurde 
contractfinanciering.  

- In te stemmen met het 
controleprotocol voor 
de verantwoording en 
de controle van 
structurele subsidies 
van meer dan € 
50.000,00; 

- In te stemmen met het 
voorleggen van de 
concept Algemene 
Subsidieverordening 
met bijlagen en Nota 
van Beantwoording 
inzake het 
inspraaktraject 
(periode 11 februari - 
7 april 2009) aan de 
raadscommissie van 9 
juni 2009. 

Conform advies. 
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3.4 0864 Afwijzen vestiging baby- 

en peuteropvang op het 
adres Dorpsstraat 15 te 
Bergen. 

- Het besluit van 18 
november 2008 om 
geen medewerking te 
verlenen aan een 
vrijstelling van het 
bestemmingsplan 
voor het vestigen van 
een 
baby/peuteropvang in 
stand te laten; 

- Het besluit om 
vervolgens de 
bouwaanvraag voor 
een brandtrap ten 
dienste van de 
baby/peuteropvang te 
weigeren en de 
gebruiksvergunningaa
nvraag voor de 
baby/peuteropvang te 
weigeren in stand te 
laten. 

Conform advies. 

3.5 0871 Beslissing op het 
bezwaarschrift gericht 
tegen het besluit d.d. 13 
augustus 2008, verzonden 
op 27 augustus 2008, 
waarbij de directeur van 
Milieudienst Regio 
Alkmaar, namens het 
college van burgemeester 
en wethouders van Bergen 
aan Loon- en 
grondverzetbedrijf D. 
Blijleven B.V. (hierna: 
exploitant) een last onder 
dwangsom heeft opgelegd 
voor verschillende 
overtredingen van het 
Besluit landbouw 
milieubeheer. 

1. Het bezwaarschrift 
ontvankelijk en  
ongegrond verklaren; 

2. het bestreden besluit, 
na herstel van de 
geconstateerde 
gebreken, in stand 
laten. 

 
 

Conform advies. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.6  MER “Gasopslag 
Bergermeer”. 

In te stemmen met de 
inhoud van de memo aan 
de raad inzake de brief 
van TAQA van 5 januari 
2009 met betrekking tot 
het MER “Gasopslag 
Bergermeer” en deze 
memo met spoed voor te 
leggen aan de algemene 
raadscommissie in haar 
vergadering van 10 
februari 2009. 

Conform advies. 

4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen 

 Diverse. 
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5.  Nieuws uit het MT van 2 
februari 2009. 

 Diverse opmerkingen. 

     
6.  Aangehouden stukkenlijst.  Aangepast. 
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