Besluitenlijst

Sessie A

Algemene raadscommissie van 17 oktober 2019

Agendapunt 1: Opening
Aanwezig:
Commissieleden:
Collegeleden:
Dhr. Swart, Mw. Kauwen
dhr. Houtenbos en mw.
(KL), mw. Krijtenburg, dhr.
Hafkamp
Bloemkolk (GL), dhr. Roem,
dhr. Van Leijen (VVD), mw.
Bruin (GB), dhr. Ooijevaar,
dhr. Corbee (CDA), Mw. Ottovan der Ende, dhr. de Lange
(D66), mw. Hendriks, mw.
Jonker (PvdA) en dhr. Bruin
(BBB)

Griffier:
Mw. Polonio Garcia

Voorzitter:
Dhr. Oudeboon
Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht
Er heeft zich een inspreker gemeld voor het algemeen spreekrecht inzake 5G-netwerk.
Zij organiseren een informatieavond op 13 november, uitnodiging volgt.
Noot Griffie: op verzoek van de inspreker is het inspreekfragment van de website verwijderd.

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 3 oktober 2019: Akkoord
Mededelingen uit het college: dhr. Houtenbos: per 01-01-20 gaan de medewerkers van de
BUCH gemeentelijke belastingen over naar Cocensus. Binnenkort wordt de pilot
woninggebonden financiering uitgewerkt. Per 01-01-20 start de pilot grensoverschrijdend
afval aanbieden, dan kunnen de burgers uit de 4 gemeenten hun afval in de BUCH
aanbieden anders dan hun woonplaats. Evaluatie is in augustus 2020.
Mw. Hafkamp: heeft gesproken met BNN VARA over de inpact die het programma heeft
gehad voor de inwoners, de organisatie, de medewerkers en haar persoonlijk.
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Rondvraag commissieleden: dhr. Van Leijen wil eerst graag meer draagvlak voor het
agendapunt 5 Schoorl, wil het punt twee maanden uitstellen. De commissie wil eerst de twee
insprekers bij dit punt aanhoren en het hierover hebben bij agendapunt 5.
Mw. Kauwen wacht nog op antwoord van de wethouder over de 4 parkeerplekken bij Altamira
(vraag uit ARC 19/9) De wethouder komt hier zo snel mogelijk op terug.
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 4: Voorstel betreft opdracht te geven tot het opstellen van de Regionale
Energie Strategie NHN
Voorgenomen besluit
1. Opdracht te geven tot het opstellen van de Regionale Energie Strategie Noord Holland
Noord en dit te doen
- na het vaststellen van het Klimaatakkoord in de 2e kamer en
- onder voorbehoud van goedkeuring van het Klimaatakkoord door de
Buitengewone ALV van de VNG op 29 november 2019.
2. Kennis te nemen van de samenvatting van de Startnotitie Regionale Energie Strategie
Noord Holland Noord.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 7 november 2019
Hamerstuk

Bespreekstuk

Opmerkingen 2
De commissie adviseert een A-stuk met een amendement. Het raadsbesluit wordt aangepast,
de eerste zinsnede wordt eruit gehaald. GL wil in de startnotitie laten zetten dat ook grote
daken gebruikt moeten worden voor zonnepanelen. CDA en D66 steunen dit amendement
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 5: Voorstel betreft akkoord te gaan met de voorliggende plannen voor de
herinrichting Schoorl en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
Voorgenomen besluit
- akkoord te gaan met voorliggende plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte
in het centrum van Schoorl.
- in te stemmen met de pilot voor het omdraaien van het eenrichtingverkeer op de
Heereweg en dit een jaar na ingebruikname te evalueren samen met Schoorl Community
- het voorlopig ontwerp hiermee een definitieve status te geven.
- akkoord te gaan met de bijbehorende financiële paragraaf en begrotingswijziging
behorende bij de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Schoorl.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 7 november 2019
Hamerstuk

Bespreekstuk

Opmerkingen 2
Twee insprekers: Fietsersbond en Schoorl community.
De commissie adviseert een B-stuk, GB heeft aangekondigd een aantal amendementen in te
dienen, KL wil ook een motie of amendement indienen.
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen
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Agendapunt 6: Voorstel betreft de Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuren (AVOI) Bergen 2019 vast te stellen
Voorgenomen besluit
de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Bergen 2019 vast te stellen.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 7 november 2019
Hamerstuk

Bespreekstuk

Opmerkingen 2
De bomen worden niet zondermeer gekapt, maar er wordt grond tussen de wortelen van de
bomen uitgezogen, ze schuiven dan in de bestaande pijp een nieuwe pijp.
De commissie adviseert een A-stuk
Agendapunt 7: Voorstel betreft aanvraag subsidie n.a.v. onderzoek niet gesprongen
explosieven Oosterdijk
Voorgenomen besluit
een subsidie verzoek in te dienen bij het ministerie voor compensatie van onvoorziene kosten
gemaakt voor onderzoek naar niet gesprongen explosieven ten behoeve van
saneringsproject Oosterdijk.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 7 november 2019
Hamerstuk

Bespreekstuk

Opmerkingen 2
De commissie adviseert een A-stuk
Agendapunt 8: Voorstel betreft in te stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling van werkorganisatie BUCH
Voorgenomen besluit
Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling van werkorganisatie BUCH.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 7 november 2019
Hamerstuk
Opmerkingen 2
De commissie adviseert een A-stuk

Bergen, 22 oktober 2019
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Bespreekstuk

