Verzamellijst ingekomen stukken voor de Algemene Raadscommissie van 15 september 2011

Periode:

week 21 tot en met week 35 (23 mei tot en met 2 september 2011)

Week nr.
21.
21.
21.

Memo’s van het college
Memo (17-05-2011) inzake planning overdracht afvalbeheer
Memo (18-05-2011) inzake communicatieplan 2011 Bergen Millennium
Gemeente
Memo (18-05-2011) inzake voortgangsrapportage Nieuw-Kranenburg

22.

Memo (31-05-2011) inzake asbest bij Teun de Jagerschool

25.
25.

Memo (14-06-2011) inzake rapportage wijkgericht werken 2010
Memo (14-06-2011) inzake bestuursrapportage beveiligingsbeheerder 2010

26.

Memo (21-06-2011) inzake stand van zaken bouw bedrijfsverzamelgebouw te
Egmond aan den Hoef
Memo (22-06-2011) inzake voortgangsrapportage Nieuw-Kranenburg maand mei
2011
Memo (23-06-2011) inzake toepassing commerciële en niet-commerciële
tarieven precariobelasting
Memo (28-06-2011) inzake hoger beroep inpassingsplan gasopslag Bergermeer
Memo (30-06-2011) en flyer inzake ampullen gevonden op het strand
Memo (28-06-2011) inzake incidentele bebouwing in het buitengebied

26.
26.
26.
26.
26.
27.
27.
27.

27.
28.
28.
28.
28.

Memo (04-07-2011) inzake risicoanalyse Nieuw-Kranenburg
Memo (05-07-2011) inzake toelichting op het dossier UMTS Egmond aan den
Hoef met bijlagen
Brief van de heer Tros over zienswijze inzake voorgenomen afgifte
omgevingvergunning voor een UMTS mast
(deze stukken (week 27) heeft u, gezien de actualiteit, al eerder per mail
ontvangen)
Memo (07-07-2011) inzake voortgang Bunker Egmond aan den Hoef
Memo (12-07-2011) inzake taakstelling huisvesting statushouders
Memo (01-07-2011) inzake Mob complex Egmond aan den Hoef
Memo (12-07-2011) inzake verantwoording besteding bestemmingsreserve
Toerisme (Toerismefonds) eerste helft 2011
Memo (13-07-2011) inzake risicoanalyse Nieuw-Kranenburg (vertrouwelijk) (is op
verzoek van het college al eerder per mail verzonden aan raads- en commissieleden)

28a.

Memo (12-07-2011) inzake brief aan de politieke partijen gemeente Bergen over
de brandweer Bergen (deze memo heeft u al eerder per mail ontvangen)

29.
29.

Memo (19-07-2011) inzake ’t Oude Raethuys
Memo (19-07-2011) inzake exploitatievergunning H3 horeca inrichting ChaCha

30.

Memo (12-07-2011) inzake Voortgang wandelpadennetwerk BAH

30.
30.

Memo (28-06-2011) inzake aanpak evaluatie en ontwikkeling van MOV beleid
2012-2015
Memo (26-07-2011) inzake Vincent van Goghweg 4: handhavingsbesluit gebruik
als recreatiewoning te beëindigen (is op verzoek van het college al eerder per mail
verzonden aan raads- en commissieleden)

30.

Memo (26-07-2011) inzake tweede rapportage horecaoverlast

31.
31.

Memo (11-07-2011) inzake Collectieve zorgverzekering voor alle minima
Memo (26-07- 2011) inzake evaluatie Centrum Jeugd en Gezin

34.
34.

Memo (26-07-2011) inzake bezuinigingen Openbaar Vervoer
Memo (04-07-2011) inzake weigering bouwvergunning Dorpsstraat 15
Pompelientje

35.

Memo (07-07-2011) inzake uitwerking beheersmaatregelen individuele
verstrekkingen Wmo
Memo (30-08-2011) inzake jaarverslag 2010 Kennemer Wonen

35.

In week 23, 24 en 32, 33 zijn er geen ingekomen stukken voor de ARC binnen gekomen

P.S.: Per 1 januari worden de memo's van het college opgeslagen op het Risbis onder de vergadering
van BW waarin deze zijn vastgesteld.
U krijgt daarover een e-mailnotificatie.
Grootste voordeel is, dat u nu met de zoekfunctie van het Risbis een overzicht van deze memo’s krijgt.
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