
Besluitenlijst       Algemene raadscommissie van 11 november 2021

Agendapunt 1: Opening

Aanwezig:
Commissieleden: 
Zie presentielijst

Voorzitter:
Mw. Van Kranenburg

Collegeleden:
Dhr. Valkering
Dhr. Tromp
Dhr. Van der Beld
Dhr. Bekkering

Griffier:
Dhr. De Vries

 

Agendapunt 2: Vragenhalfuur
Bij het ordevoorstel van mw. Otto de mondelinge vragen schriftelijke af te handelen staken de 
stemmen. Mw. Grooteman stelt daarop voor de vragen kort en bondig te stellen, zodat de 
beantwoording toch kan plaatsvinden. 
Mondelinge vragen worden gesteld door dhr. Meijer (GL) over Hotel Nassau, mw. De 
Jongh (VVD) over Harmonielocatie Tender vooruitgang, en dhr. Kraakman (GB) inzake 
Hotel Nassau en de Woudhoeve.
Het college beantwoordt de gestelde vragen.

Agendapunt 3.1: Toezeggingenlijst
De commissie is akkoord met de toezeggingenlijst.

Agendapunt 3.2: Mededelingen/rondvraag
Er zijn geen mededelingen. Er is geen behoefte om gebruik te maken van de rondvraag.

Agendapunt 4: Voorstel betreft het gewijzigd vaststellen van de omgevingsvisie 
gemeente Bergen

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: nog niet bekend  Hamerstuk  Bespreekstuk

Opmerkingen 2

Insprekers bij dit agendapunt:
Dhr. Briët, namens Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten
Dhr. Barten, namens Stichting Behoud Historisch Landschap BES
Dhr. Verduin, namens LTO Noord, Regio West

De inspraakreacties worden via de griffie gedeeld met de raad via bijlagen bij dit verslag.

De commissie bespreekt dit voorstel alleen voor wat betreft de bijdragen van de insprekers. 
De agendacommissie bepaalt op 30/11 de nadere agendering van dit voorstel.
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Agendapunt 5: Voorstel betreft het kennisnemen van de vorming van een regionale 
uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet. (SORA= sociale onderneming regio 
Alkmaar) en begrotingswijziging vast te stellen

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 11 november 2021  Hamerstuk  Bespreekstuk

Opmerkingen 2

Mw. Otto kondigt aan een motie, die D66, mede namens VVD, GL en BBB, wil indienen bij de 
raadsbehandeling.
Wethouder Tromp zegt toe de raads- en burgercommissieleden regelmatig over de uitvoering 
op de hoogte te houden en te informeren waar de go- en no-go-momenten zitten.
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