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Vergadering van het college d.d. 31 maart 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW 24 

maart 2009. 
 Conform vastgesteld. 

2a  Vertr. Besluitenlijst BenW 
24 maart 2009. 

 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 31 maart 

2009. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.3 0053 Memo vervolg 

ondergronds brengen 
milieuparkjes. 

Het college besluit het 
memo over het vervolg 
van het ondergronds 
brengen van de 
milieuparkjes vast te 
stellen en ter informatie 
aan te bieden aan de 
algemene 
raadscommissie. 

Conform advies met dien 
verstande dat in het memo 
ook aandacht wordt besteed 
aan de inzameling van plastic; 
t.a.v. het laatste onderwerp 
wordt advies ingewacht. 

3.4 0058 Intrekking besluit d.d. 17 
juni 2008, inhoudende 
verwijdering van 7 stuwen 
in de duinrel aan de Voert 
23 te Bergen. 

Het college besluit het 
handhavingsbesluit d.d. 17 
juni 2008, verzonden 20 
juni 2008, waarbij een last 
onder dwangsom tot 
verwijdering van 7 
geplaatste stuwen in de 
duinrel te verwijderen, in te 
trekken. 
Tevens adviseren wij u 
niet in beroep te gaan 
tegen de beslissing van de 
rechtbank d.d. 6 maart 
2009. 

Conform advies. 

3.6 0063 Ter inzage legging en 
artikel 3.1.1 Bro-overleg 
voorontwerpbestemmingsp
lan Bergen aan Zee 
Dorpskern. 

1. In te stemmen met het 
voorontwerpbestemmin
gsplan Bergen aan Zee 
– Dorpskern; 

2. het voorontwerp, 
conform de 
Inspraakverordening 
gemeente Bergen 
2006, aansluitend ter 
inzage legging voor de 
inspraak; 

3. het voorontwerp voor 
overleg ex artikel 3.1.1 
Bro verzenden naar de 
diverse 
overlegpartners. 

Conform advies met 
inachtneming van opmerking 
inzake communicatie vooraf. 
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3.7 0064 Op grond van artikel 2:68 

lid b van de Algemene 
Plaatselijke Verordening 
2009, mandaat verlenen 
aan de politie. 

De burgemeester besluit 
tot het verlenen van een 
mandaat aan het 
afdelingshoofd Duinstreek, 
Regiopolitie Noord-Holland 
oord. Het afdelingshoofd 
wijst politieambtenaren 
binnen de basis politiezorg 
afdeling Duinstreek, regio 
Noord-Holland Noord aan 
welke bevoegd zijn op 
eerste aanvraag inzage te 
hebben in administraties 
van handelaren als 
bedoeld in artikel 2:68 lid b 
van de APV. 

Conform advies. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.9 0066 
 

Memo aan de Raad met 
betrekking tot 
Mijnbouwbesluit art.95 
pijpleidingen TAQA, 
Bergermeer Gas Opslag. 

Het college besluit de 
memo met betrekking tot 
de adviesaanvraag 
Mijnbouwbesluit art. 95 
pijpleidingen TAQA ter 
informatie aan te bieden 
aan de raad. 

Conform advies. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen. 
 Zie aantekeningen stukken. 

     
5.  Agenda raadscommissie 

van 7 april 2009 sessie A 
en B. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     
6.  Nieuws uit het MT van 23 

maart 2009.  
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
7.  Aangehouden stukkenlijst.  Aangepast. 
     
8.  Toezeggingen college in 

de raadsvergadering van 
24 maart 2009. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

 

- 3 - 
 


	BESLUITENLIJST B. EN W.

