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Vergadering van het college d.d. 22 september 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Agenda reguliere 

persbijeenkomst. 
 Vastgesteld. 

     
2.  Besluitenlijst 

BenW 15 september 2009.
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 

22 september 2009. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 0382 Bestuurlijke agenda versie 

11 september 2009. 
Het college besluit de 
bestuurlijke agenda versie 
11 september 2009 vast te 
stellen en via het 
presidium ter kennisname 
aan te bieden aan de raad.

Met twee wijzigingen 
(Lamoraal en aankoop grond 
Mob niet in oktober) 
vastgesteld; svp de 
bestuurlijke agenda elke keer 
op de agenda van de 
portefeuillehoudersoverleggen

3.2 0385 Beantwoording vragen van 
de raad betreffende 
ondergrondse containers. 

Het college besluit het 
memo met antwoorden op 
vragen van de algemene 
raadscommissie van 8 
september 2009, aan de 
raad voor te leggen. De 
memo is in verband met 
de aanlever termijn al naar 
de raad verzonden. 

Conform advies; enige 
discussie over de inzet van 
het instrument schriftelijke 
vragen uit de raad. 

3.3 0386 Aangepaste 
inrichtingstekening Brede 
School Bergen. 

- De inrichtingstekening 
“NBS wijk G, 10-9-2009” 
voor de omgeving 
rondom de Brede 
School Bergen 
gevestigd op de Beek, 
vast te stellen; 

- Het eerdere besluit, om 
de levensduur van de 
gymnastiekzaal aan het 
Zakedijkje vast te 
leggen op vijf jaar na 
oplevering van de brede 
school met een 
maximum tot 2015, 
nogmaals te 
bekrachtigen. Indien de 
gymnastiekzaal eerder 
dan de genoemde 2015 
niet meer nodig is voor 
de opvang van 
schoolgymnastiek deze 
zoveel eerder als 
mogelijk te slopen. 

Conform advies. 

 
 

 Nagekomen 
bespreekstukken 
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3.5 0402 Raadsvoorstel en besluit 

noodverordeningen grote 
duin-en bosbrand Bergen. 

Het college besluit kennis 
te nemen van het door de 
burgemeester opgestelde 
raadsvoorstel en -besluit 
ter bekrachtiging van de 
noodverordeningen die op 
16 september tijdens de 
grote duin- en bosbrand in 
Bergen zijn afgekondigd .  
Verzending naar de raad 
heeft in verband met de 
geldende 
aanlevertermijnen al 
plaatsgevonden. 

Conform advies. 

3.6 0403 Najaarsnota 2009. Het college besluit:  
a. akkoord te gaan met 

de Najaarsnota 2009 
(inclusief bijlagen); 

b. akkoord te gaan met 
de Najaarsnota 2009 
mutaties 
collegebevoegdheid; 

c. begrotingswijziging 2 
mutaties college 
bevoegdheid vast te 
stellen; 

d. akkoord te gaan met 
begrotingswijziging 1 
mutaties 
raadsbevoegdheid en 
deze voor te leggen 
aan de Raad; 

e. de Najaarsnota 2009 
(inclusief bijlagen) ter 
besluitvorming aan te 
bieden aan de Raad.  

Conform advies met dien 
verstande dat de post 
verhoging GGD structureel 
moet worden opgenomen. 
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3.7 0404 Begroting 2010 Het college besluit:  

• Akkoord te gaan met 
de autonome 
ontwikkelingen zoals 
opgenomen in 
bijgaande concept 
programmabegroting 
2010; 

• Akkoord te gaan met 
het voorgestelde 
nieuw beleid zoals 
opgenomen in de 
concept programma-
begroting 2010; 

• Akkoord te gaan met 
de voorgestelde 
(aanpassing van) 
investeringen zoals 
opgenomen in de 
conceptbegroting 
2010; 

• Akkoord te gaan met 
de teksten zoals 
opgenomen onder 
deel 2 programma’s, 
deel 3 paragrafen en 
de bijlagen; 

• Akkoord te gaan met 
de begrotings-
wijzigingen 
betreffende de 
meerjarenbegroting 
2010-2013 en deze 
ter vaststelling aan de 
raad voor te leggen. 

Conform advies met dien 
verstande dat de post 
verhoging GGD structureel 
moet worden opgenomen. 
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3.8 0405 Verstedelijkingsafspraken 

Noord-Holland Noord: 
gebiedsdocument fase 2 
en voorbereiding 
najaarsoverleg MIRT. 

Het college besluit  
A. Kennis te nemen van 

de inhoud van de 
management-
samenvatting; 

B. Kennis te nemen van 
het concept 
Gebiedsdocument 
Fase 2, zoals dat heeft 
voorgelegen in het 
bestuurlijk overleg 
Verstedelijkingsafsprak
en Noord-Holland 
Noord van 
9 september, onder de 
restrictie van 
aanpassingen, te 
weten 
accentverschuiving op 
werkregio en 
eindredactie; 

C. Kennis te nemen van 
de concept 
Gebiedsagenda 
Noordwest-Nederland,  
zoals dat heeft 
voorgelegen in het 
bestuurlijk overleg 
Verstedelijkings-
afspraken Noord-
Holland Noord van 
9 september;  

D. Instemmen met de 
wijze van prioriteren;  

E. Vaststellen van het 
totaaloverzicht 
projecten prioritering; 

F. Instemmen met het 
inbrengen van de 
prioritaire projecten in 
de Gebiedsagenda 
Noordwest-Nederland 
ten behoeve het 
Bestuurlijk Overleg 
MIRT van 3 november 
2009 als uitkomst van 
de wijze van 
prioriteren; 

G. Kennis te nemen van 
de uitkomsten van de 
Werkconferentie 
Verstedelijkingsafsprak
en NHN van 
16 september 2009. 

Conform advies.  

3.9 0406 Memo voor de raad inzake 
de Structuur Visie landelijk 
Gebied. 

In te stemmen met het 
versturen via het RiS van 
memo voor de raad inzake 
de structuur visie landelijk 
gebied.  

Conform vastgesteld.  
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4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen. 
 Geen. 

5.  Nieuws uit het MT van 
14 september 2009. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen.  

6.  Aangehouden stukkenlijst.  Aangepast. 
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