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Afdoening tot en met 11 november 2008. 
 
 
 
Toezegging of actie  toegezegde 

datum 
afdoening 

Opmerkingen 

    
Onderwerp Centraliseren brengdepots 
Inhoud toezegging College zorgt voor informatie over flexibilisering 
frequentie ophalen grof huisvuil, verruiming openingstijden, 
voorziening deponeren groenafval, intensivering toezicht op 
verwijdering afval op illegale plaatsen. 
Stand van zaken Niet geagendeerd noch besproken in de 
commissie R&B van februari 2007. 

College cie. R&B 
februari 2007 

Afdoen.  
Is in ARC besproken. 
Advies college volgt. 

Onderwerp Toerisme en recreatie 
Inhoud toezegging  
a. Evaluatie samenwerking coördinator in januari/februari 2006. 
b. Rapportage ruimtelijke visie logies accommodaties november 

2005.  
Planning In januari 2008 wordt de ruimtelijke visie 
logiesaccommodaties aan de raad aangeboden.  
Stand van zaken Raad heeft evaluatie noch rapportage gezien. 

College januari 2007 Afdoen. 
Beleidsnotitie in ARC 
02-12-08.  

Lijst algemene reserve en lijst vrijval kapitaallasten verstrekken aan 
raad. 
Stand van zaken Opnemen in planning. Raad heeft lijst vrijval 
kapitaallasten niet ontvangen.  

College Pm Afdoen.  
Is onderdeel begroting 

Bekijken of budgetten naar wijken gedifferentieerd kunnen worden 
maar niet aan wijken overdragen. Wijkgericht werken meenemen 
bij evaluatie. 
Stand van zaken Behandeling eerst zichtbaar maken in planning. 

College Juni 2007 Afdoen. 
Zonodig opnieuw 
inbrengen bij kadernotitie. 
 

Onderwerp Brief over appartementenhotel De Nijs te Schoorl.  
Inhoud toezegging College meldt mondeling stand van zaken. Er 

College Pm Afdoen. 
Beleidsnotitie in ARC 

 



Toezegging of actie  toegezegde 
datum 
afdoening 

Opmerkingen 

zal discussie plaats vinden over locaties Ledeslaan en Oude 
Voetpomp. 
Stand van zaken Er heeft nog geen discussie over de locaties 
plaatsgevonden. Dit alsnog doen. Discussie is afhankelijk van 
uitspraken in de ruimtelijke visie logiesaccommodaties.  

02-12-08. 

Kustzone veiligheidsbeleid bediscussiëren in raad.  
Stand van zaken Toezegging handhaven totdat deze zichtbaar 
wordt op termijnagenda. 

Raad Termijnagenda 
 

Afdoen. 
Onderdeel provinciaal 
beleid. 

Onderwerp Aanvraag verlengde Zandweg 8/8a. 
Inhoud toezegging Milieutechnische aspecten en juridische 
implicaties nader in kaart brengen voor de raad.  
Planning Commissie van mei informeren over stand van zaken. 
Stand van zaken In behandeling bij college. Afvoeren na 
agendering. 

College cie. mei Afdoen. 
Door tijd achterhaald. 

Onderwerp Kwartaalrapportage / Verbeteroperatie WOZ 
Inhoud toezegging Over de uitvoering van de WOZ-taxatie wordt 
de raad geïnformeerd.   
Opstellen memo over verbeteroperatie WOZ. 
Stand van zaken : Na behandeling Perspectiefnota 2007 wordt 
gerapporteerd over de afhandeling van het stroomlijningproces. 
Stand van zaken verbeteroperatie WOZ wordt in rapportage 
opgenomen. 

College Pm Afdoen. 
Kwaliteit blijkt bij uitwerking 
samenwerking Alkmaar. 
 
 
 
 
 

Korte notitie snippergroen opstellen voor raad. 
Stand van zaken In voorbereiding. 
 

College cie. R&B 
05-06-2007 

Afdoen. 
Beleidsnotitie door raad op 
27 mei 2008 aangenomen. 

Inzage in bouwlocaties in (besloten) Commissie. 
Stand van zaken  Wordt meegenomen bij de Gebiedsvisie. 

College Raad juni 2007 Afdoen. 
Besluitvorming 
gebiedsvisie is afgerond. 

Onderzoeken of Dijkrate in Schoorldam en AZC terrein een 
geschikte plaats is voor het realiseren van een proef transferium. 
Resultaat melden in Commissie. 
Stand van zaken De commissie RB wordt in april 2007 op de 

College Pm Afdoen. 
Besluitvorming 
gebiedsvisie is afgerond. 

 



Toezegging of actie  toegezegde 
datum 
afdoening 

Opmerkingen 

hoogte gesteld van de maatregelen voor het seizoen 2007. 
Aan raad uitwerking ’t Oude Raethuys voorleggen voordat 
overgegaan wordt tot uitvoering. 
Stand van zaken  Memo in voorbereiding. 

College Pm Afdoen. 
uitsluitsel is met  memo 
van 7 oktober j.l. gegeven. 

Integrale overname adviezen accountant en commissie van 
onderzoek over jaarrekening 2006 en opname in de planning. 

College Pm Afdoen. 
Is taak CvO. 

Onderwerp: Beleidsplan gebouwen en woningbeheer. 
Inhoud toezegging: raad ontvangt nieuw overzicht in verband met 
de geconstateerde telfout. 

College Pm Afdoen. 
Door tijd achterhaald. 

Indien Arbo-regels een rol spelen bij het ruimen van graven wordt 
dit door het college aan de raad gemeld. 

College Pm Afdoen. 
Staand beleid. 

Discussie over tijdschrijven en toerekenen. 
 

College Pm Afdoen. 
In 2009 wordt met 
tijdschrijven begonnen 

Onderwerp: Brief aan Milieudienst Regio Alkmaar: jaarrekening 
2006 en begroting 2008 
Inhoud toezegging: De raad ontvangt ter informatie de reactie van 
de Milieudienst Regio Alkmaar op deze brief. 

College Pm Afdoen. 
Door tijd achterhaald. 

College onderzoekt en informeert raad over de risico’s die de 
gemeente loopt ten aanzien van onroerend goed en welke 
maatregelen mogelijk/nodig zijn om risico’s af te dekken 
respectievelijk op te heffen. 

College Pm Afdoen. 
Memo verspreid. 

Kosten aanschaf luchtbehandelinginstallatie voor De Beeck wordt 
van uitgezocht of deze wel/niet in de begroting zijn opgenomen. 
Raad wordt hierover geïnformeerd. 

College Pm Afdoen. 
Systeem is betaald. 

Overzicht projectkosten maatregelen wateroverlast volgt. College Pm Afdoen. 
Door tijd achterhaald. 
 

Onderwerp: Verdegaal. 
Inhoud toezegging: Er wordt zo spoedig mogelijk uitsluitsel 
gegeven over de gevolgen van de juridische procedure. 

College Pm Afdoen. 
Door tijd achterhaald. 
 

Volglijst financiële goedkeuringen zo nodig corrigeren voor wat College Pm Wordt door CvO opgepakt. 
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datum 
afdoening 

Opmerkingen 

betreft het op 28 augustus aangenomen amendement en 
beschikbaar stellen krediet van € 40.000. 
Aanschaf parkeerapparatuur parkeerplaats Hargen aan Zee.  
College zoekt uit of BTW teruggave aan de orde is. 

College Pm Afdoen. 
Jaarrekening goedgekeurd.
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