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Afwezig:

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 10 mei 2011
de secretaris,
de burgemeester,

Besluitenlijst B. en W.

Vergadering van het college d.d. 3 mei 2011
Nr.

Reg.nr Onderwerp
.

Voorstel

Besluit

1.

Agenda reguliere
persbijeenkomst

Besproken.

2.

Besluitenlijst BenW
26 april 2011

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van 3 mei
2011

Conform vastgesteld.

3. 1.

110226

3.2.

110232

Bespreekstukken
Onderwerp:
Stand van zaken oprichten Regionale Uitvoeringsdienst Noord Kennemerland.
Voorstel:
Het college besluit:
• De stand van zaken rond de vorming van de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) voor kennisgeving aan te nemen, inclusief het
rapport van Arena Consulting d.d. 22 oktober 2010;
• In te stemming met de voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van
de vorming van een RUD voor de regio Noord-Kennemerland, met de
volgende uitgangspunten:
- De schaalgrootte van de toekomstige RUD is de regio NoordKennemerland (Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp,
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schermer);
- De kwaliteitscriteria van KPMG als referentiekader, vooruitlopend
op de formele status daarvan;
- De noodzakelijk en gewenste (integrale handhaving en
vergunningverlening) afstemming tussen de RUD en gemeenten.
• In te stemmen om de samenwerking op schaalniveau Noord Holland
Noord verder vorm te geven;
• De stuurgroep opdracht te geven voor het opstellen van een business
case voor de MRA en de gemeenten die aansluiten tot de
gemeenschappelijke regeling MRA en het opstellen van een
bestuursovereenkomst tussen de drie RUD’s in Noord Holland Noord.
Besluit:
Conform besloten.
Onderwerp:
Planning overdracht afvalbeheer.
Voorstel:
Middels dit memo de gemeenteraad te informeren over de voortgang van de
besluitvorming inzake de overdracht van het afvalbeheer aan HVC.
Besluit:
Aanhouden.

Besluitenlijst B. en W.
3.3.

110233

Onderwerp:
Memo exploitatie Hargervaart 2011.
Voorstel:
Het college besluit in te stemmen met verzending van bijgaande memo
betreffende de toezegging gedaan over de exploitatie van de Hargervaart door
de watersportvereniging Hargervaart.
Besluit:
Conform besloten.

4.

Bos en Duinbranden

Besproken.

5.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen

Doorgenomen.

6.

Verslag MT special
van 11 maart 2011

Ter kennisname
aangenomen.

7.

Nieuws uit het MT van
18 april 2011

Ter kennisname
aangenomen.

8.

Aangehouden
stukkenlijst

Geactualiseerd.

