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Aanwezig: 
Mw. drs. H. Hafkamp burgemeester 
C. Roem wethouder 
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in de vergadering van 22 maart 2011 
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Vergadering van het college d.d.15 maart 2011  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 
 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW  

8 maart 2011. 
 Vastgesteld 

     
3.  Conform lijst van 

15 maart 2011. 
 Vastgesteld 

  Bespreekstukken   
3.1 0120 Onderwerp: 

Verzoekschrift ex art. 186 e.v. Rv inzake voorlopig getuigenverhoor met betrekking tot 
project Gasopslag Bergermeer. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
1. Tot het indienen bij de daartoe bevoegde civiele rechter van een verzoekschrift ex 

artikel 186 e.v. Rv tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met 
betrekking tot het project “Gasopslag Bergermeer”. 

2. Het onder 1 genoemde besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan de raad. 
Besluit: 
Conform advies. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.3 0122 Onderwerp: 
Afhandeling toezegging uit ARC 3 mrt 2011 verhouding reserve weerstandsvermogen 
en begroting. 
Voorstel: 
Het college besluit akkoord te gaan met de memo afhandeling toezegging uit ARC 3 
maart 2011 en deze ter informatie aan de raad aan te bieden. 
Besluit: 
Conform advies. 

3.4 0123 Onderwerp: 
Verwerking gevolgen maartcirculaire 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit akkoord te gaan met de memo ”Gevolgen maartcirculaire 2011” en 
deze ter informatie aan de raad aan te bieden. 
Besluit: 
Conform advies. 

3.5 0124 Onderwerp: 
Afhandeling toezegging uit ARC 3 maart 2011 inzake lijst van de investeringen 
met een maatschappelijk nut die in één keer worden afgeschreven ten laste van 
de reserve verkoop Nuon aandelen. 
Voorstel: 
Het college besluit akkoord te gaan met de memo afhandeling toezegging uit 
ARC 3 maart 2011 inzake lijst investeringen met een maatschappelijk nut en 
deze ter informatie aan de raad aan te bieden. 
Besluit: 
Conform advies. 

   
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Doorgenomen 
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5.  Nieuws uit het MT van  

7 maart 2011. 
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
6.  Aangehouden 

stukkenlijst. 
 Geactualiseerd 

     
7.  Aantekeningen en 

toezeggingen college 
tijdens de Algemene 
raadscommissie van 3 
maart 2011, 
bezuinigingen en 
collegeprogramma. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     
8.  Agenda raad van  

22 maart 2011. 
 Doorgenomen 

     
9.  Concept besluitenlijst 

Presidium. 
 Doorgenomen 
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