BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 13 januari 2009

Aanwezig:
Mw. drs. H. Hafkamp
Mw. E. Trap
A. Plomp
J. Mesu
J. Stam
R. Groninger

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 20 januari 2008
de secretaris,
de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 13 januari 2008

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Agenda reguliere
persbijeenkomst.

Vastgesteld.

2.

Besluitenlijst BenW
6 januari

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van
13 januari
Bespreekstukken

Conform vastgesteld.

1.
3.3

0814

Overheveling budgetten
1.
2008 naar 2009 van sector
Grondgebied, sector
Maatschappelijke Zaken
en Stafafdeling
Bestuursondersteuning.

Conform advies.

3.4

0815

Vaststellen nieuwe APV
Bergen 2009.

Conform advies met dien
verstande dat de bevoegdheid
tot verblijfsontzegging aan de
burgemeester wordt
toegevoegd. Verder helder
maken wat de deregulering
concreet voor de burger
oplevert.

De raad in februari
2009 voor te stellen in
te stemmen met de
overheveling van
budgetten 2008 naar
2009 voor een bedrag
van € 159.000 en de
over te hevelen
exploitatiebudgetten
in 2009 ten laste te
brengen van de
algemene reserve.
De raad te adviseren over
te gaan tot het vaststellen
van de Algemene
Plaatselijke Verordening
Bergen 2009.

Nagekomen stukken.

3.6

0817

3.7

0818

Memo aan de raad met
toelichting over de
uitspraak van de rechtbank
Alkmaar inzake de
verleende vrijstelling en
bouwvergunning voor het
vervangen van de
zendmast aan de
Nieuwedam te Schoorl.
Memo over financiële
opzet opstellen
structuurvisie Landelijk
Gebied Bergen.

Het college besluit om de
Memo over de zendmast
aan de Nieuwedam te
Schoorl vast te stellen en
naar de raadsleden te
verzenden.

•

•

Conform advies.

Conform advies.
Kennis te nemen van
de memo financiële
opzet voor het
opstellen structuurvisie
Landelijk Gebied
gemeente Bergen;
Memo ter kennisname
aan de gemeenteraad
toezenden.

Concept Besluitenlijst B. en W.
4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen.

Verzoek informatie op grond
van WOB

5.

Besluitenlijst MT van 5
januari 2008.

Voor kennisgeving
aangenomen.

Aangehouden stukkenlijst.

Aangepast.

-3-

