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Vergadering van het college d.d. 8 juni 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW 2 juni 

2009. 
 Conform vastgesteld. 

     
  Bespreekstukken   
3.0 0204 Stimuleringsregeling na-

isolatie.   
Het college besluit: 
1. de stimuleringsregeling 

na-isolatie vast te 
stellen overeenkomstig 
de conceptregeling met 
bijbehorende bijlagen 
(te weten: de 
uitvoeringsvoor-
waarden, de 
aanvraagprocedure, 
het aanvraagformulier, 
de correspondentie en 
de publicatie);  

2. mandaat te verlenen 
aan de 
portefeuillehouder Adri 
Plomp tot het nemen 
van besluiten op 
aanvragen op grond 
van deze 
stimuleringsregeling en 
dit mandaat op te 
nemen in het 
mandaatregister; 

3. de regeling ter 
informatie aan te 
bieden aan de raad.   

Aanhouden. 

3.1 0206 Ondersteuningssubsidie 
bewonersvereniging Van 
Reenenpark e.o. en 
Kruidenbuurt. 

Het college besluit: 
• Een ondersteunings-

subsidie van                
€ 1.250,00 voor 2009 
toe te kennen aan 
Woonbelangen- 
vereniging van 
Reenenpark en 
omgeving en 
Wijkvereniging 
Kruidenbuurt. 

Conform advies. 
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3.2 0207 Incidentele aanvragen 

Kunst en Cultuur. 
 Het college besluit tot 

het toekennen van een 
subsidie aan Stichting 
Breaking the Waves 
voor het festival 2009 
ter hoogte van 

     € 5.000,00, en besluit     
     het meerdere   
     gevraagde af te wijzen  
 Het college besluit de 

subsidie aanvraag van 
het KCB van                
€ 10.000,00 af te 
wijzen . 

Conform advies. 

3.3 0208 Subsidieaanvraag 
Muziekvereniging  
Lamoraal van Egmont en 
Muziekvereniging 
Eensgezindheid. 

Het college besluit aan 
Muziekvereniging 
Lamoraal van Egmont en 
Muziekvereniging 
Eensgezindheid voor 2009 
een subsidiebedrag toe te 
kennen van respectievelijk 
€ 10.000,00 en  
€ 10.500,00. 
De subsidie 2007 wordt 
definitief vastgesteld op 
respectievelijk € 12.000,00 
en € 8.062,50. 

Conform advies. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.4 0205 Beslissing op het 
bezwaarschrift gericht 
tegen het besluit d.d. 28 
oktober 2008 om een 
rooivergunning te verlenen 
voor het rooien van een 
eik op het perceel 
Nassaulaan 34 te Bergen. 

Geadviseerde beslissing: 
Overeenkomstig het 
advies van de commissie 
voor de bezwaarschriften: 
1. Het bezwaarschrift 

ontvankelijk verklaren; 
2. advies in te winnen bij 

een externe 
boomdeskundige dan 
wel een terzake 
deskundig 
adviesbureau; 

3. het bestreden besluit in 
stand laten onder 
aanvulling van de 
motivering op basis 
van het ingewonnen 
advies; 

4. aan de vergunning de 
voorschriften te 
verbinden dat herplant 
dient plaats te vinden 
van een kleinere boom 
en er geen 
kapwerkzaamheden 
mogen plaatsvinden in 
het broedseizoen in de 
periode van 15 maar 
tot 15 juni. 

Conform advies. 
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3.6 0210 Beantwoording 

openstaande technische 
vragen voorjaarsnota en 
perspectiefnota 

Het college besluit de 
beantwoording van de 
openstaande vragen over 
de voorjaarsnota en 
perspectiefnota vast te 
stellen en aan de raad te 
zenden. 

Conform advies. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Zie aantekeningen stukken. 

     
5.  Agenda algemene 

raadscommissie 15 juni 
2009. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

6.  Aangehouden stukkenlijst.  Besproken. 
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