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Aanwezig: 
Mw. drs. H. Hafkamp burgemeester 
C. Roem wethouder 
A. Hietbrink wethouder 
Mw. J. Luttik-Swart wethouder 
R. Groninger secretaris 
 
Afwezig 
Mw. E. Trap wethouder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 1 maart 2011 
de secretaris, de burgemeester, 
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Vergadering van het college d.d.15 februari 2011  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 
 
1.  Opening   
     
2.  Besluitenlijst BenW  

8 februari 2011. 
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 

15 februari 2011. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 0064 Onderwerp: 

Bezuinigingen 2012-2015. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
- Voorstellen tot een bedrag van € 1.740.000,- aan ombuigingen ter 

vaststelling aan de raad aan te bieden. 
- Aan de raad voor te stellen om na het zomerreces 2011 met de raad in 

discussie te gaan over een procedure voor invulling van nieuw beleid. 
Besluit: 
Conform advies. 

3.3 0069 Onderwerp: 
Collegeprogramma 2010-2014, versie 15 februari 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit het collegeprogramma 2010-2014 ter vaststelling aan te 
bieden aan de raad. 
Besluit: 
Conform vastgesteld met één redactionele aanpassing op pag.17. 
Persbericht maken, over veertien dagen in het college. Bijlage 3. Checken. 

3.5 0071 Onderwerp: 
Standpunt gemeente bergen toekomst waterrecreatie hargervaart. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met exploitatie van de toeristische waterrecreatie aan de hargervaart 

door de wsv hargervaart onder voorwaarde van akkoord door hoogheemraadschap 
hollands noorderkwartier. 

2. Het college stemt in met het bedrijfsplan van de wsvh als uitgangspunt voor 
exploitatie van de hargervaart. 

3. Het college besluit tot het beschikbaar houden van het investeringsbudget van € 
128.000,- voor het uitvoeren van noodzakelijke aanpassingen aan de riolering,onder 
de voorwaarde van een langdurige exploitatietermijn van de wsvh. 

4. Het college stelt géén extra budget beschikbaar of garantstelling voor exploitatie 
van de hargervaart. 

5. Het college dringt bij het hhnk aan op een pachtovereenkomst tussen hhnk en wsvh. 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de punten 1., 2, 3 en 5. Punt 4. acht het college 
op dit moment niet opportuun. 
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3.6 0072 Onderwerp: 
Gasopslag Bergermeer 
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de reeds op 14 februari jl 
verzonden brief aan de leden van de vaste Kamercommissie Economische 
zaken, Landbouw en Innovatie inzake het project “Gasopslag Bergermeer” 
Besluit: 
Conform advies. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Zie aantekening stuk. 

     
5.  Nieuws uit het MT van  

7 februari 2011. 
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
6.  Aangehouden 

stukkenlijst. 
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
7.  Aantekeningen en 

toezeggingen 
commissie 10 januari 
2011. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 
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