
 
 
MEMO 
 
Griffie 
 
datum : 18 juni 2015  

aan : Leden Raad 

onderwerp : Nazending stukken Raad van 25 juni 2015 

 

Geachte leden, 
 
Zoals afgesproken kunnen stukken waarom gevraagd is of die zijn toegezegd, tot een week voor 
de vergadering worden nagezonden. 
 
Memo van Regio Alkmaar inzake besluitvorming Toeristische visie Regio Alkmaar  

• Het onderwerp Regionale Toeristische visie wordt niet geagendeerd voor de raad van 25 
juni 2015 

 
Agendapunt 3 verslaglegging, toezeggingenlijst en ingekomen stukken. 

• Verzamellijst ingekomen stukken week 20 tot en met week 25 
 
Agendapunt 10 vaststellen van het bestemmingsplan De Haaf 

• Memo van het college d.d. 18 juni 2015 inzake overzicht wijzigingen bestemmingsplan De 
Haaf  

• De  gewijzigde stukken  staan op het Risbis 
 
Agendapunt 11 vaststellen van het bestemmingsplan Kogendijk 93-95 

• Memo van het college d.d. 18 juni 2015 inzake wijzigingenbestemmingsplan Kogendijk 
93-95  

• De  gewijzigde stukken  staan op het Risbis 
 
Agendapunt 14 vaststellen van het bestemmingsplan Duingebied Bergen 

• Memo van het college d.d. 11 juni 2015 inzake overgangsrecht recreatiewoningen 
Heereweg 3 met bijlagen: Memo Oude Heerweg 3 ZA t/m 3ZE te Schoorl; mail aan de 
provincie  inzake toevoegen recreatiewoningen. 

• Memo van het college d.d. 18 juni 2015 inzake aanpassingen bestemmingsplan 
Duingebied 

• De  gewijzigde stukken  staan op het Risbis 
 
Agendapunt 16 vaststellen van de Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2015 

• Beantwoording openstaande vragen Huisvestingsverordening 2015 
 
Agendapunt 17 zienswijzen indienen over Jaarrekening 2014, Begroting 2016 bij het Algemeen 
Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling  

• Gewijzigde aanbiedingsbrieven, nu voldoen alle brieven aan de voorwaarde dat de 
zienswijzen erin zijn opgenomen. 

• Memo van het college d.d. 16 juni 2015 inzake schriftelijke beantwoording openstaande 
technische vragen Gemeenschappelijke Regelingen 

 
 



Agendapunt 6: Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. 
• Gewijzigd raadsbesluit: zienswijzen zijn in het raadsbesluit opgenomen 

 
Agendapunt 17c: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

• Bestuursrapportage RUD: ter kennisneming 
 
Agendapunt 17d: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

• Uitgaven door gemeenten aan brandweer en rampenbestrijding per regio, per inwoner 
( is om gevraagd, benchmark) 

 
Agendapunt 18 in te stemmen met de 3de tekstwijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar  

• Gewijzigd raadsvoorstel en -besluit 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
A.M. Kooiman 
griffier 
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