
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 23 juni 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1. 0218 GG Erratum behorende bij "Nota 

Cultuurhistorie". 
Het college besluit het op voorhand aan de 
raad verzonden erratum behorende bij "Nota 
Cultuurhistorie" ter kennisneming aan te 
nemen. 

4. 0221 MZ Jeugdkaderweekend. Het college besluit om opdracht te verlenen 
aan het bureau De Jongens uit Schoorl voor 
het organiseren van een 
jeugdkaderweekend voor sportverenigingen 
in oktober 2009 en hiervoor maximaal          
€ 5.000,- aan te wenden van het extra 
budget van € 25.000,- dat de raad heeft 
toegekend voor het uitwerken van de 
plannen en ambities van de Sportraad BES 
van de Sportnota. 

5. 0222 MZ Schriftelijke beantwoording vraag 
de heer A. Hietbrink inzake 
bestemmingsreserve WWB bij de 
jaarrekening 2008. 

Het college besluit: 
1. Het bijgevoegde memo van het college 

aan de raad vast te stellen; 
2. het memo ter kennisname aan de raad 

te sturen. 
6. 0223 GG Jaarlijkse aanpassing van 

bedragen in passendheidstabellen 
en aanpassing van bedragen 
bepaling toewijzingscategorie voor 
koopwoningen in de bijlagen 1 en 2 
van de Huisvestingsverordening 
Bergen 2007 en aanpassing 
categorie-indeling in de Regionale 
Woonvisie. 

Het college besluit: 
1. De voorgestelde wijziging van de ‘tabel 

2.3: inkomen in relatie tot woningprijs’ uit 
de Regionale Woonvisie per 1 juli 2009 
vast te stellen: 

2. De voorgestelde wijzigingen in bijlage 1 
van de Huisvestingsverordening Bergen 
2007 per 1 juli 2009 vast te stellen; 

3. De voorgestelde wijzigingen in bijlage 2 
van de Huisvestingsverordening Bergen 
2007 per 1 juli 2009 vast te stellen; 

4. De algemene raadscommissie in kennis 
te stellen van de wijzigingen. 

7. 0224 GG Aanstellen de heer J. Louwaars als 
onbezoldigd ambtenaar en 
aanwijzen als toezichthouder van 
de Awb. 

Het college besluit: 
1. De heer J. Louwaars, geboren op 3 

oktober 1959 te Weert, in tijdelijke, 
onbezoldigde dienst aan te stellen en 
hem aan te wijzen als toezichthouder op 
grond van artikel 6.2 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening waarin 
betrokkene is belast met het toezicht op 
de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens deze verordening; 

2. De opsporing van alle strafbaar gestelde 
feiten op te dragen aan de onder 1 
genoemde persoon die door het college 
van burgemeester en wethouders met 
zorg voor de naleving van de volgende 
verordeningen is belast: 

• Algemene Plaatselijke Verordening 
(artikel 6.3); 

• De Bomenverordening gemeente 
Bergen (artikel 13); 

• De parkeerverordening (artikel 12). 



 

3. De aanvraag tot beëdiging 
4.  tot Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar voor de onder 1 
en 2 van dit besluit genoemde 
wijzigingen in te dienen bij het Ministerie 
van Justitie 

5. Dit besluit binnen twee weken openbaar 
bekend te maken in de Duinstreek. 
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