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Vergadering van het college d.d. 28 juni 2011
Nr.

Reg.nr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Opening/agenda
reguliere
persbijeenkomst.

Besproken.

2.

Besluitenlijst BenW
van 21 juni 2011.

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van
Vastgesteld.
28 juni 2011
Bespreekstukken
Onderwerp:
Diverse dossiers incidentele bebouwing in het buitengebied.
Voorstel:
Het college besluit:
- Geen medewerking te verlenen aan extra woningbouw in het
buitengebied als het verzoek in strijd is met provinciaal beleid.
Wanneer wel wordt voldaan aan provinciaal beleid wordt het verzoek
nader uitgewerkt en, waar nodig, aan de provincie voorgelegd.
- Bijgaande memo ter kennisname aan de raad toe te zenden.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Memo voortgang realisering Nieuw-Kranenburg – mei 2011.
Voorstel:
Het college besluit de raad te informeren middels toezending van
bijgevoegde voortgangsrapportage.
Besluit:
Conform, m.d.v. dat alinea over parkeerplaatsen wordt toegevoegd.

3.1.

110334

3.3.

110340

Nagekomen
bespreekstukken

Besluitenlijst B. en W.
3.5.

110332

3.6.

110346

3.7.

110347

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;
- Voor het tot stand komen van de precarioverordening 2012 met de raad
een discussie voeren over de commerciële en niet commerciële
evenementen en de daarbij behorende tarieven;
- Bijgevoegd memo inclusief bijlage naar de raad te zenden.
Besluit:
Met kleine aanpassing in de tekst, conform vastgesteld.
Onderwerp:
Instellen van beroep bij de Raad van State inzake inpassingsplan
Bergermeer Gasopslag.
Voorstel:
Het college besluit:
- Beroep in te stellen tegen het Inpassingsplan Bergermeer Gasopslag bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
- In te stemmen met de inhoud van bijgaand concept-beroepschrift inzake
het Inpassingsplan Gasopslag Bergermeer;
- De portefeuillehouder mandaat te verlenen wijzigingen/aanpassingen
aan te brengen aan de inhoud van genoemd concept-beroepschrift;
- De raad middels bijgaande concept-memo te informeren.
Besluit:
Conform vastgesteld.
Onderwerp:
Procesvoorstel Najaarsnota 2011.
Voorstel:
Het college besluit akkoord te gaan met het procesvoorstel Najaarsnota
2011.
Besluit:
Conform vastgesteld.

4.

Invulling heidag
college

Besproken

5.

Ingekomen stukken
en uitnodigingen

Besproken

6.

Terugblik
raadsvergadering
Perspectiefnota van
23 juni 2011.

Besproken

Besluitenlijst B. en W.
7.

Nieuws uit het MT
van 20 juni 2011.

Voor kennisgeving
aangenomen

8.

Aangehouden
stukkenlijst.

Geactualiseerd

