
 
 
 
Verzamellijst ingekomen stukken voor de Algemene Raadscommissie van 11 september 2012 
  
 
Periode: week 22 tot en met week 36  (28 mei 2012 t/m 4 september 2012) 
 
 
In de weken 22, 23 en 24 zijn er geen ingekomen stukken binnen gekomen voor de Algemene 
Raadscommissie 
  
  
Week nr. Memo’s van het college 

25 Memo (19-06-2012) inzake EU geluidsbelastingkaarten + bijlagen  
25 Memo (12-06-2012) inzake actualisatie egalisatievoorziening onderhoud 

gemeentelijke gebouwen en woningen (reeds doorgezonden) 
25 Memo (15-06-2012) inzake voortgangsrapportage Nieuw-Kranenburg periode 15 

april – 15 juni 2012 
25 Memo (19-06-2012) inzake beantwoording vraag uit de ARC van 12 juni 2012 

over de modelverordening van de VNG (reeds doorgezonden) 
  

26 Memo (22-06-2012) inzake toezegging n.a.v. behandeling 
Samenwerkingsovereenkomst uitvoering ruimtelijke kwaliteitsbouwstenen 
Dijkversterkingsplan Zwakke Schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering 
(reeds doorgezonden) 

26 Memo (26-06-2012) inzake 1e berekening gevolgen algemene uitkering n.a.v. 
juni circulaire 2012 (reeds doorgezonden) 

26 Memo (26-06-2012) inzake herinrichting C.F. Zeilerboulevard  
26 VERTROUWELIJKE Memo (26-06-2012) inzake gesubsidieerd 

peuterspeelzaalwerk 
  

27 Memo (03-07-2012) inzake onderzoek haalbaarheid droge voorziening Egmond 
aan Zee 

27 Memo (31-05-2012) inzake kunst in de openbare ruimte 
27 Memo (03-07-2012) inzake stand van zaken scholenplan VERTROUWELIJK 
  

28 Memo (26-06-2012) inzake rapportage wijkgericht werken 2011 
28 Memo (26-06-2012) inzake jaarrapportage buurtbemiddeling 2011-2012 
28 Memo (10-07-2012) inzake nieuwe huurovereenkomsten strandexploitanten 
  

29 t/m-33 Memo (17-07-2012) inzake belparkeren 
29 t/m-33 Memo (17-07-2012) inzake taakstelling huisvesting statushouders stand van 

zaken juli 2012 
29 t/m-33 Memo (17-07-2012) inzake beantwoording vragen over erfpacht TC Egmond aan 

Zee 
29 t/m-33 Memo (10-07-2012) inzake uitkomsten artikel 213a onderzoek Rekervlotbrug 
29 t/m-33 Memo (17-07-2012) inzake betaling gemeentelijke bijdrage Rekervlotburg 
29 t/m-33 Memo (24 -07-2012) inzake project Schoorl klopt 
29 t/m-33 Memo (17-07-2012) inzake handhaving Philisteinsche en Wimmenummerpolder 
29 t/m-33 Memo (03-07-2012) inzake rapportage Lean methode 
29 t/m-33 Memo (09-07-2012) inzake Regionale Sociale Agenda 
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34 Memo ( 24-07-2012) inzake onderzoek naar haalbaarheid van de realisatie van 
sport en recreatievoorzieningen in Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef 

34 Memo (14-08-2012) inzake voortgangsrapportage “Gemeente Bergen op weg 
naar de top in dienstverlening” 

  
35 Memo(26-06-2012) werkprogramma Toezicht en Handhaving 2011 tot en met 

2012 (inclusief werkprogramma) 
  
  
  
  
 Informatie van derden 

26 Mail van hr Kaptein inzake klacht: falende afvalinzameling door HVC in Egmond 
  

28 Brief van Regio Alkmaar inzake stand van zaken Strategische werkagenda 
Regio Alkmaar en het Bestuursconvenant Regionale Samenwerking Regio 
Alkmaar 

  
29 t/m-33 Brief van de heer Van Amstel (19-08-2012) inzake UMTS-mast Egmond aan den 

Hoef 
29 t/m-33 Brief van het museum Het Sterkenhuis (07-07-2012) inzake Nieuw Kranenburg 
29 t/m-33 Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties d.d. 03-08-

2012 inzake motie kinderpardon 
  

35 Brief van LTO Noord afdeling Kennemerland en Groen Platform Bergen d.d. 4 
juli 2012 inzake MAG-complex Egmond aan den Hoef en MOB-complex Bergen 

  
 
 
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. 


