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   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
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1. 110249 BenC Onderwerp: 

Kaderbrief 2012. 
Voorstel: 
Het college besluit de Kaderbrief 2012 vast te stellen.  

2. 110250 BenC Onderwerp: 
Jaarverslag klachten 2010.  
Voorstel: 
Het college stelt het jaarverslag klachten 2010 vast en neemt de 
aanbevelingen over zoals omschreven op pagina 5 van het verslag. Het 
college biedt het jaarverslag klachten 2009 en 2010 ter kennisname aan 
de raad aan.  

4. 110252 DIR Onderwerp: 
Raadsvoorstel en besluit noodverordeningen duin- en bosbrand 1 t/m 5 
mei 2011.  
Voorstel: 
Het college besluit kennis te nemen van het door de burgemeester 
opgestelde raadsvoorstel en –besluit ter bekrachtiging van de 
noodverordeningen die tijdens de duin- en bosbrand van 1 t/m 5 mei 
2011 zijn afgekondigd.  
Verzending naar de raad en besluitvorming door de raad heeft in verband 
met de geldende wettelijke bepalingen en termijnen al plaatsgevonden.  

5. 
 
 
 
 

110253 ONTW Onderwerp:  
Milieudienst Regio Alkmaar, Jaarverslag 2010, Concept jaarrekening 
2010, Jaarrapportage 2010 gemeente Bergen, Milieuprogramma 2011 en 
Concept Begroting 2012.  
Voorstel: 
Het college besluit:  

- in te stemmen met het milieuprogramma 2011 van de Milieudienst 
Regio Alkmaar; 

- het milieuprogramma 2011 ter informatie aan te bieden aan de 
raad; 

- de raad te adviseren een zienswijze in te dienen met betrekking 
tot de financiële jaarstukken 2010 en de begroting 2012 van de 
Milieudienst Regio Alkmaar, inzake de bestemming van het 
resultaat van 2010 en de tekorten in de begroting van 2012;  

- de financiële jaarstukken 2010 en de begroting 2012 voor te 
leggen aan de raad voor 1 juli 2011, conform de regels van de 
Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar. 

6. 
 
 

110254 ONTW Onderwerp:  
Aanvraag vergunning Leegstandwet Schoorl mei 2011. 
Voorstel: 
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Het college besluit akkoord te gaan met het verlenen van een vergunning 
om leegstaande woonruimte tijdelijk te verhuren op basis van de 
Leegstandwet, voor de duur van maximaal 2 jaar, voor het adres 
Heereweg 133A in Schoorl.  

 
 


	Afd.

