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Vergadering van het college d.d. 24 november 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW 17 

november 2009. 
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 24 

november 2009. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.2 0550 Bestuurlijke agenda versie 

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

Conform advies. 

3.3 0551 Beslissing op 
bezwaarschrift, gericht 
tegen het besluit tot 
handhaving met als last de 
diverse opstallen en 
roerende zaken op of nabij 
Herenweg 287s te 
Egmond aan den Hoef te 
verwijderen. 

Het college besluit: 
1. Overeenkomstig het 

advies van de 
commissie voor de 
bezwaarschriften het 
bezwaarschrift 
 ontvankelijk en 
ongegrond te 
verklaren; 

2. het bestreden besluit in 
stand te laten; 

3. het verzoek om 
vergoeding van de 
gemaakte kosten in de 
bezwaarprocedure af 
te wijzen. 

Conform advies. 

3.4 0554 beslissing op 
bezwaarschriften, gericht 
tegen het besluit 
rooivergunning te verlenen 
voor het rooien van 5 
zomereiken op het perceel 
Buerweg 6 te Bergen 

Het college besluit: 
1. overeenkomstig het 

advies van de 
commissie de 
bezwaarschriften 
ontvankelijk en 
ongegrond te 
verklaren; 

2. het bestreden besluit in 
stand te laten met 
verbetering van de 
motivering en onder 
aanvulling van een 
nadere voorwaarde dat 
niet gerooid mag 
worden in het 
broedseizoen. 

Conform advies. 

4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen 

 Woonvisie: Jan Stam 
Uitnodiging NW8, wordt 
uitgezet. (Ontwikkeling) 
Mail vereniging 
Pettemerduinen Kernreactor 
Vrij! Voor kennisgeving 
aangenomen. 
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5.  Nieuws uit het MT van 16 

november 2009.  
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
6.  Agenda Algemene 

raadscommissie 1 
december en sessie A en 
B van 2 december 2009. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     
7.  Aangehouden stukkenlijst.   
     
8.  Aantekeningen en 

toezeggingen college 
tijdens Algemene 
Raadscommissie van 17 
november 2009. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 
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