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Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening.

2.

Presentatie plan
Schoorl Klopt! door
Aad Trompert.

Heeft plaatsgehad.

3.

Besluitenlijst BenW
van 14 juni 2011.

Conform vastgesteld.

4.

Conform lijst van
Vastgesteld.
21 juni 2011.
Bespreekstukken.
Onderwerp:
Verwerking gevolgen meicirculaire 2011.
Voorstel:
Het college besluit:
- Akkoord te gaan met bijgaand memo: “Gevolgen meicirculaire 2011”
en deze ter informatie aan de raad aan te bieden;
- Akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijziging en deze ter
vaststelling aan de raad aan te bieden.
Besluit: Conform vastgesteld.
Nagekomen
bespreekstukken.
Onderwerp:
Uitvoering verordening precariobelasting 2011.
Voorstel:
Het college besluit in te stemmen met het besluit van de heffingsambtenaar
van de gemeente Bergen NH om:
- Bij de uitvoering van de Verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2011;
a. Voor die evenementen waarbij in het verleden geen of onjuiste tarieven
zijn gehanteerd, op grond van het vertrouwensbeginsel, geen
precariobelasting respectievelijk zoals in voorgaande jaren te heffen
(tarieventabel 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.3. en 2.4.1.;
b. Voor nieuwe evenementen de tarieventabel van de verordening op de
precariobelasting volledig van toepassing te laten zijn;
- Hiermee het jaar 2011 als overgangsjaar te beschouwen;
- In de vergunningen waarop dit van toepassing is op te nemen dat de
gemeente Bergen, op grond van het vertrouwensbeginsel, in 2011 geen
precariobelasting heft, maar vanaf 2012 wel precario gaat opleggen.
Hierbij aangegeven welk tarief dan gaat gelden (het commerciële tarief,
het niet-commerciële tarief of een combinatie van beiden).
Besluit: Aanhouden.

4.1.

110329

4.4.

110332
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4.5.

110333

4.6.

110335

Onderwerp:
Erratum Voorjaarsnota 2011.
Voorstel:
Het college besluit akkoord te gaan met het erratum blz. 10 van de
voorjaarsnota 2011 en deze aan de raad aan te bieden.
Besluit: Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Oplegnotitie naar aanleiding van commissievergadering commissie BP inzake
vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.
Voorstel:
Het college besluit:
- In te stemmen met bijgaande oplegnotitie;
- De raad voor te stellen de oplegnotitie tezamen met het bestemmingsplan
Landelijk Gebied Noord inclusief de nota van beantwoording zienswijzen
en ambtshalve wijzigingen op basis van artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) vast te stellen.
Besluit: Conform vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen.

Besproken.

6.

Terugblik
raadsvergadering 16
juni 2011.

Besproken.

7.

Aangehouden
stukkenlijst.

Geactualiseerd.

8.

Concept besluitenlijst
Presidium van 14 juni
2011.

Voor kennisgeving
aangenomen.

