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Afdoening toezeggingen

Beantwoording vragen over waterberging Bergermeer

Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2013 heeft dhr. Zeiler vragen gesteld over de
plannen voor waterberging in de Bergermeerpolder.

 Vraag: Kan het college bevestigen, dat de waterberging Bergermeer niet bedoeld is voor noodopvang
van woonwijken (zoals beide andere projecten), maar voor het oplossen van een capaciteitsprobleem in
de betreffende polders?

Antwoord: De aanleg van de waterberging is ...

Lees online.

Mededelingen van het college

Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden grote opgave

De taakstelling in het tweede halfjaar 2013 is voor de gemeente Bergen 12 te huisvesten
verblijfsgerechtigden. De taakstelling voor het eerste halfjaar 2014 is hetzelfde. Dit is een fors
hogere taakstelling dan waar de gemeente de afgelopen jaren mee te maken had. Huisvesting van
verblijfsgerechtigden is een blijvende moeilijke opgave.

Zowel in het eerste halfjaar als in het tweede ...

Lees online.

Hoge score monumententest

Onze gemeente scoort goed op de Grote Monumenten Gemeentetest. Op nagenoeg alle
beoordeelde punten komt ons monumentenbeleid goed uit de bus.  Wij scoren daardoor hoog in
Noord-Holland.

Bond Heemschut, een vereniging die zich nationaal inzet voor behoud van Cultureel Erfgoed, heeft het
monumentenbeleid bij 408 Nederlandse gemeenten getoetst.

De gemeenten zijn op 20 punten beoordeeld, zoals bijvoorbeeld de ...

Lees online.

http://nieuwsbrief.raadbergen-nh.nl/?p=253
http://nieuwsbrief.raadbergen-nh.nl/?p=240
http://nieuwsbrief.raadbergen-nh.nl/?p=247


Nieuwsbrief van het college dd. 17 januari 2014

http://nieuwsbrief.raadbergen-nh.nl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=13&wysijap=subscriptions[20-1-2014 11:30:19]

Integratie Oorsprong – Blinkerd; uitwerking motie inventaris

Op 23 mei 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met integratie van de activiteiten uit De
Oorsprong in dorpshuis de Blinkerd. In totaal heeft de gemeenteraad hiervoor € 1.285.000,-
beschikbaar gesteld.

Bij het besluit is een motie aangenomen waarin ons college gevraagd wordt te onderzoeken welke
aanvullende middelen (inventaris) er nodig zijn om de integratie optimaal te maken. Aanleiding voor ...

Lees online.

Voortgang realisering Kranenburgh

Voortgangsrapportage Kranenburgh periode november- december
2013

In november 2013 is Kranenburgh officieel geopend en daarmee heeft de uiteindelijke realisatie
van het vernieuwde Kranenburgh plaatsgevonden.

Kranenburgh is ook als nieuwe culturele organisatie gerealiseerd. Het jaar 2014 zal voor Kranenburgh
het eerste reguliere jaar zijn als een voor het publiek geopende museale organisatie. Dit betekent dat
Kranenburgh ook wordt opgenomen in het reguliere proces van subsidietoekenning, tussentijdse ...
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