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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW190522 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Besluit Wob-verzoek gespreksverslagen 

Besluit Het college besluit: 
het Wob-verzoek af te wijzen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW190524 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 

Besluit Het college besluit: 
vast te stellen dat geen verrekening voor neveninkomsten van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen hoeft plaats 
te vinden over verrekeningsjaar 2018. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW190527 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Het Grondbeleid 

Voorstel Het college besluit: 
1. In te stemmen met het raadsvoorstel Het Grondbeleid en deze aan 
de Raad voor te leggen ter besluitvorming. 
2. In te stemmen met de Uitgangspunten Grondbeleid gemeente 
Bergen 2019-2022  ter vervanging van het huidige grondbeleid en 
deze ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen. 
3. Kennis te nemen van de nota Toelichting Grondbeleid voor de 
gemeenten Bergen, Uitgeest en Castricum en deze ter kennisname 
aan de Raad voor te leggen.   
4. In te stemmen met het intrekken van de verouderde Kadernota 
Grondbeleid Gemeente Bergen, vastgesteld door de Raad op 25 
april 2006 en dit voorstel ter besluitvorming aan de Raad voor te 
leggen. 

Besluit Conform vastgesteld, met dien verstande dat het raadsvoorstel wordt 
aangepast. 
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Adviesnummer BENW190534 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Aanpassen Algemene Verordening Recreatieschap 
Geestmerambacht en het oprichten beheerstichting Natuu 

Besluit Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen geen wensen en/of bedenkingen in te 
dienen bij de voorgestane wijziging van de Algemene Verordening 
van het Recreatieschap Geestmerambacht. 
2. De raad voor te stellen geen wensen en/of bedenkingen in te 
dienen bij de voorgestane oprichting van een beheerstichting voor 
het Natuurpark Geestmerloo. 
3. Het college van Langedijk per brief te verzoeken om de 
geluisoverslast van evenementen in Geestmerambacht te beperken 
en deze brief ter informatie  bij het raadsvoorstel mee te sturen aan 
de gemeenteraad van Bergen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW190538 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Digitale nieuwsbrief van het college aan de raad 

Besluit Het college besluit: 
In te stemmen met de digitale nieuwsbrief van het college dd 4 
september 2019 en deze te verzenden aan de raad. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW190541 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Gaswinning uit kleine velden 

Besluit Het college besluit: 
1. De minister van Economische Zaken en Klimaat via 

bijgevoegde (concept) brief te verzoeken geen 
instemmingsbesluiten meer te nemen en te verlenen en 
gaswinning uit kleine gasvelden af te bouwen; 

2. Colleges van gemeenten waar sprake is van gaswinning in 
algemene zin en van gaswinning uit kleine(re) velden in het 
bijzonder te verzoeken het initiatief te ondersteunen; 

3. De raad via de nieuwsbrief van het college te informeren over 
de verzending van deze brief. 

 


