
Ingekomen stukkenlijst raad 29 januari 2008 
 
Bevoegdheid: Raad (+ evt. commissie) en/of college 
 
Inhoudelijk voorstel afdoening:  
Optie 1: Voor kennisgeving aannemen; afzender wel/niet in kennis stellen van afdoening 
Optie 2: Is bevoegdheid college; afzender hiervan in kennis stellen; afschrift brief aan college ter beschikking stellen; reactie college naar raad 
Optie 3: Is bevoegdheid raad; beantwoording door griffie, antwoord griffie naar raad 
Optie 4: Op ingekomen stukkenlijst Cie. ….. plaatsen, afzender wel/niet in kennis stellen van afdoening 
 
 Boekingsnummer 

en datum 
Inhoud  Bevoegdheid Inhoudelijk voorstel afdoening 

1. 0711963 
2 december 2007 

Brief dhr/ mw Koolmees inzake “regels 
der gemeente Bergen” 

College Voor kennisgeving aannemen. 

2. 6 december Boekje met foto’s inzake 
strandbibliotheek Egmond 2007 

Raad Voor kennisgeving aannemen. 

3. 6 december 2007 VNG ledenbrief inzake wijzigingen 
model APV 

College  Is bevoegdheid college; brief aan college ter 
beschikking stellen. 

4. 0712290 
14 december 2007 

Schrijven van gedeputeerde Staten. 
Onderwerp: verklaringen geen 
bezwaar.  

Raad/college Voor kennisgeving aannemen; afzender niet in 
kennis stellen van afdoening. 

5. 0712144 
12 december 2007 

Afschrift brief aan College inzake 
klacht wijzigen busroute 

Raad Voor kennisgeving aannemen; afzender wel in 
kennis stellen van afdoening. 

6. 11 december 2007 Memo van College aan Raad inzake 
toezegging over begrenzing 
nieuwbouwlocatie Saenegeest. 

Raad Voor kennisgeving aannemen. 

7. 0712348 
14 december 2007 

Schrijven van de vereniging Esperanto 
Nederland met het verzoek een 
straatnaam te vernoemen naar 
Esperanto. 

College Is bevoegdheid college; afschrift brief aan college ter 
beschikking stellen; reactie college naar raad. 

8. December 2007 Jaarverslag 2006 van 
Gemeentemuseum Het Sterkenhuis 

 Voor kennisgeving aannemen 

9. 0800337 
20 december 2007 

Gemeente De Wolden inzake Motie 
honorering raadswerk 

Raad Voor kennisgeving aannemen; afzender wel in 
kennis stellen van afdoening (evt. agenderen). 

10. 0712491 Schrijven van de heer en mevrouw College Voor kennisgeving aannemen. Afzender niet in 



19 december 2007 Van den Brink inzake 
Bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Noord 

kennis stellen van afdoening. 

11. 0712539 
21 december 2007 

Bezwaarschrift van de heer Langedijk 
inzake vergoeding afscheidsreceptie 

Raad Voor kennisgeving aannemen; afzender in kennis 
stellen van afdoening. 

12. 0712541 
21 december 2007 

Schrijven van Gedeputeerde Staten 
inzake preventief financieel toezicht 

Raad Voor kennisgeving aannemen zonder reactie.  

13. 0712610 
24 december 2007 

Schrijven van de heer Zomers inzake 
zienswijze voorontwerp 
bestemmingsplan Landelijk gebied 
Noord 

College Voor kennisgeving aannemen. Afzender in kennis 
stellen van afdoening. 

14. 0800336 
18 december 2007 

Mail van Max Hofer-van Duin inzake 
bezwaar tegen neerzetten aanhangers 
van de Firma Gul in Egmond aan den 
Hoef 

College Is bevoegdheid college; afzender hiervan in kennis 
stellen; afschrift brief aan college ter beschikking 
stellen; reactie college naar raad 

15. 0800287 
8 januari 2008 

Schrijven Mevrouw Scholtheis inzake 
enquête definitie Arbeid, m.b.t. het 
beroep prostitutie  

College Voor kennisgeving aannemen. Afzender in kennis 
stellen van afdoening. 

16. 0800303 
9 januari 2008 

Schrijven van de vereniging van 
kopers van appartementen in de 
Sanderij inzake voorbereidingsbesluit 
herziening best.pl. gemeente Schoorl 

College Is bevoegdheid college; afzender hiervan in kennis 
stellen; afschrift brief aan college ter beschikking 
stellen; reactie college naar raad 

17. 0800461 
14 januari 2008  

Brief van Gedeputeerde Staten Noord-
Holland inzake subsidies, handhaving 
en vergunningen 

Raad/College Voor kennisgeving aannemen zonder reactie 

     
     
     
     
  


