BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 20 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 27 januari 2009
de secretaris,
de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 20 januari 2009

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening.

2.

Besluitenlijst BenW 13
januari 2009.

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van 20
januari 2009.

Conform vastgesteld.

Bespreekstukken
3.1

0816

Regionale samenwerking.

3.2

0819

Beleidsnota Individuele
Maatschappelijke
Ondersteuning –
gemeente Bergen 2009.

Het college besluit in
principe akkoord te gaan
met de doelen van het
traject om te komen tot
regionale samenwerking,
het daaraan gekoppelde
tijdpad en de financiële
paragraaf.
Het college besluit in te
stemmen met het
raadsvoorstel ‘Beleidsnota
Individuele
Maatschappelijke
Ondersteuning –
gemeente Bergen 2009.

Conform advies.

Conform advies.

Besluitenlijst B. en W.
3.3

0826

Het afwijzen van een
verzoek om handhaving
met betrekking tot enkele
vermeende overtredingen
op het perceel van
aannemingsbedrijf Min.

3.4

0828

Beslissing op
bezwaarschrift van L.P.J.
B.

1.

Het afwijzen van het
Conform.
verzoek om
handhaving dat is
ingediend door de
heer en mevrouw
J.N.M. S. met
betrekking tot de door
hen vermeende
overtredingen op het
perceel Jan
Apeldoorn 6 te
Bergen dat kadastraal
bekend staat als
Bergen, sectie C,
nummer 1781;
2. De door ons
nagestreefde
handelswijze
toelichten bij het
indienen van een
verzoek om
handhaving van
milieuregelgeving en
daarmee de klacht
voor wat betreft het
gemeentelijk
handelen in
deze gedeeltelijk
gegrond verklaren
(gegrond voor wat
betreft schriftelijke
klacht en ongegrond
voor wat betreft
telefonische melding);
3. onze handelswijze bij
een herhaald verzoek
om handhaving
toelichten aan de
verzoekers om
handhaving.
Het college besluit het
Conform advies.
bezwaarschrift van de heer
L.P.J. B. ontvankelijk en
ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit van
23 september 2008 in
stand te laten.

Nagekomen
bespreekstukken.
3.5

0829

Vaststelling
productenraming 2009.

Het college besluit de
productenraming 2009
vast te stellen.

-3-

Afvoeren; in circulatie voor
B&W volgende week.

Besluitenlijst B. en W.
3.6

0830

Vaststellen aanvulling nota Het college besluit tot
Conform advies.
Reserves en
vaststelling van de door de
Voorzieningen 2008.
raadscommissie
gevraagde aanvulling op
bladzijde 29 van de eerder
vastgestelde Nota
Reserves en
Voorzieningen 2008.

4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen.

Voor kennisgeving
aangenomen.

5.

Besluitenlijst/toezeggingen
lijst raadscommissies 13
januari 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

6.

Besluitenlijst MT van 12
januari 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

7.

Aangehouden stukkenlijst.

Aangepast.
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