
 

 

 
 
 
Verzamellijst ingekomen stukken voor de Algemene Raadscommissie van 12 januari 2012 
 
Periode: week 47 tot en met week 1  (21 november 2011 t/m 5 januari 2012) 
  
 
Week nr. Memo’s van het college 

47 Memo (22-11-2011) inzake huisvesting statushouders   
47 Memo (22-11-2011) inzake Van beeldmerk naar keurmerk 
47 Memo (14-11-2011) inzake verzoek om legalisatie Gereguleerde Overnachting 

Plaats (GOP) voor maximaal 40 campers aan de Sportlaan 2 te Egmond aan 
Zee (Van Balen terrein) 

47 Memo (22-11-2011) inzake advies herschikking JGZ locaties door GGD Hollands 
Noorden 

  
48 Memo (18-11-2011) inzake raadsvraag betreffende AED Hanswijk  
48 Memo (16-11-2011) inzake voortgangsrapportage Nieuw Kranenburg sept-nov 

2011 
48 Memo (29-11-2011) inzake multifunctionele accommodatie de Blinkerd 
  

50 Memo (06-12-2011) inzake subsidietegoed Oude Hof bij LNV en provincie  
50 Memo (07-12-2011) inzake aanpassen Nota bijzondere bijstand i.v.m. wijziging 

beleidregels Collectieve Zorgverzekering Minima en medische kosten 
50 Memo (13-12-2011) inzake standpuntbepaling met betrekking tot realisatie 

offshore windmolenpark Q4 voor de kust van Bergen 
50 Memo (13-12-2011) inzake procedurele stappen rondom de huisvesting 

Veiligheidsregio, GGD en Politie NHN (deze memo wordt ook behandeld tijdens 
de informatieavond van 17 januari 2012) 

  
51 Memo (13-12-2011) inzake voortgang traject UMTS masten Egmond aan den 

Hoef en Egmond-Binnen  
51 Memo (20-12-2011) inzake plan van aanpak nulmeting Gasopslag Bergermeer 
51 Memo (20-12-2011) inzake beantwoording toezegging 11/23 ARC over voetpad 

Catrijp en Groet 
51 Memo (13-12-2011) inzake beleidsnota Handhaving kwaliteitseisen 

kinderopvang 
51 Memo (20-12-2011) inzake gevolgen algemene uitkering n.a.v. 

decembercirculaire 2011 
51 Memo (20-12-2011) inzake besluit individuele maatschappelijke ondersteuning – 

gemeente Bergen 2012 
51 Memo (20-12-2011) inzake plan van aanpak scholenplan 2012-2022 
  

01 Memo (20-12-2011) inzake duurzaamheidsbeleid “Natuurlijk Duurzaam Bergen”  
01 Memo (20-12-2011) inzake Reddingsbrigaden gemeente Bergen 
  

 
In week 49 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. 


