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Besluitenlijst - Sessie A Algemene raadscommissie van 14 februari 2019 

 

Agendapunt  1: Opening 

 
Aanwezig: 

Commissieleden:  
Swart, Bart (KL); Braak (GL); 
Haarsma (VVD); Haring, van 
Kranenburg (GB); 
Grooteman, Corbee (CDA); 
de Lange (D66);Hendriks, 
Jonker (PvdA) 
 
Voorzitter: 
Oudeboon 

Collegeleden:  
Houtenbos, Hafkamp 

Griffier: 
Polonio Garcia 
 
  

 

Agendapunt  2: Algemeen spreekrecht  

 

Inspreker: inzake Breelaan 3 (+ A t/m J). Zie audiofragment onder agendapunt Risbis. 
Inspreker krijgt binnen 14 dagen reactie vanuit de gemeente. 

 

Agendapunt  3: Overige onderwerpen 1 
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen  
Voorgenomen besluit 

Vaststellen toezeggingenlijst ARC bijgewerkt tot en met 30 januari 2019: geen 
opmerkingen 
Mededelingen uit het college: geen mededelingen 
Rondvraag commissieleden: PvdA: de witte belijning fietspad Kogendijk is slecht aanwezig. 
Is een provinciale weg, de burgemeester geeft het door. KL: t.a.v. de UMTS mast Egmond-
Binnen volgt een terugkoppeling naar de raad, inzake de hoogte en de handtekeningenlijst.  
BBB: De belijning van het zebrapad in de Sportlaan is versleten kan dat opnieuw gespoten 
worden? Er wordt naar gekeken en u krijgt hierover antwoord via het college. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt  4: Voorstel betreft kennis te nemen van het Onderzoeksjaarplan 2019 art. 
213a 

 
Voorgenomen besluit 

kennis te nemen van onderzoeksjaarplan 2019 Art 213a 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 7 maart 2019  Hamerstuk  

 

                                                
1  



 

2 
 

Opmerkingen 2 

Projectplanning moet geactualiseerd worden, in juni moet de raad hierover geïnformeerd zijn. 
De commissie adviseert een A-stuk. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 5: Voorstel betreft kennis te nemen van het evaluatierapport 
cultuurcoördinator van het Cultureel Bergens Platform en de bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 

1. kennis te nemen van het evaluatierapport cultuurcoördinator van het Cultureel Bergens 
Platform; 

2. akkoord te gaan met verlenging van de aanstelling van de cultuurcoördinator met twee 
jaar en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 7 maart 2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

Afgesproken wordt dat er weer op tijd een evaluatie komt. De commissie adviseert een A-stuk 
met een in te dienen amendement (verlenging aanstelling cultuurcoördinator) 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
 
 
 
 
Bergen, 18 februari 2019 


