
 
 
Aangepaste verzamellijst ingekomen stukken raad 21 juni 2012 
 
 
Periode:  week 20 tot en met week 25   (14 mei tot en met 21 juni 2012) 
 
Weeknr. Boekingsnummer 

en datum 
Inhoud  Bevoegdheid Inhoudelijk voorstel afdoening 

20  Er is deze week geen ingekomen stuk binnen gekomen 
voor de raad 

  

     
21  Er is deze week geen ingekomen stuk binnen gekomen 

voor de raad 
  

     
22 29 mei 2012 Memo (29-05-2012) inzake hoofdlijnennotitie regionale 

samenwerking sociale zaken 
College  Voor kennisgeving aannemen 

22 29 mei 2012 Memo (29-05-2012) inzake jaarrekening 2011 van de 
Bank Nederlandse Gemeenten 

College Voor kennisgeving aannemen 
Stukken liggen ter inzage 

22 10 april 2012 Memo (10-04-2012) inzake beantwoording vraag over 
onderhoudskosten sportvelden 

College Voor kennisgeving aannemen 

22 10 april 2012 
Ontvangen 31/5/12 

Gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap 
Geestmerambacht en een exemplaar van de 
jaarrekening2011 met bestuurssamenvatting, de 
begrotingswijzigingen 2012 en de 
programmabegrotingen 2013 

Raad Voor kennisgeving aannemen 
Stukken liggen ter inzage 
   

     
23 12ip.04477 

4 juni 2012 
Brief van hr Zomers inzake afhandelen van ontvankelijke 
aanvragen planschade conform de wettelijke termijnen 
en de integriteit van het gemeentelijk handelen 

Raad  Afdoeningsvoorstel volgt bij de 
nazending (zie week 24) 

23 1 mei 2012 Memo (01-05-2012) inzake afhandeling moties 
huisvestingsverordening Bergen 2012 

College Voor kennisgeving aannemen 
 

23 5 juni 2012 Memo (05-06-2012) inzake project energiezuinige 
huizen 

College Voor kennisgeving aannemen 



23 29 mei 2012 Memo (29-05-2012) inzake gevolgen lente-akkoord 
stand van zaken 3 decentralisaties 

College Voor kennisgeving aannemen 
 

     
24 11 juni 2012 Brief van Recron aan de leden van de algemene 

raadscommissie inzake reactie op voorstellen 
verordening (water)toeristenbelasting en de 
bijbehorende tarieven 

Raad  Voor kennisgeving aannemen 

24 12ip.04477 
4 juni 2012 

Brief van hr Zomers inzake afhandelen van ontvankelijke 
aanvragen planschade conform de wettelijke termijnen 
en de integriteit van het gemeentelijk handelen 

Raad  Het college heeft  over de 
planschade aanvragen en de 
gevolgen ervan  raadsleden 
geïnformeerd. Afgesproken is dat 
het college de raad vertrouwelijk 
zal informeren over de uitkomst 
van de second opinion en over 
haar handelen in deze.    

24 22 mei 2012 Memo (22-05-2012) inzake onderzoek naar de 
haalbaarheid van samenwerking op gebied van 
informatievoorziening en automatisering (I&A) 

College Voor kennisgeving aannemen 

24 11 juni 2012 Brief van de commissie van Onderzoek aan de raad 
inzake onderzoek jaarrekening 2011 

Raad Voor kennisgeving aannemen 

24 12 juni 2012 Memo (12-06-2012) inzake gewijzigde bijlagen 
verordening Gemeentelijke Basisadministratie 
persoonsgegevens 2010 

College  Voor kennisgeving aannemen 

 
 
 
Nagekomen memo’s (week 25) voor de raad van 21 juni 2012 (uitgedeeld op 21 juni 2012) 
 
25 19 juni 2012 Memo (19-06-2012) inzake beantwoording vraag 

Regionaal Waterplan Bergen Castricum Heiloo 
College  Voor kennisgeving aannemen 

25 20 juni 2012 Memo inzake technische vragen jaarrekening 2011 College  Voor kennisgeving aannemen 
 


