
 
 
Verzamellijst ingekomen stukken raad 15 december 2016  
 
 

Periode:  week 45 tot en met week 49 (7 november tot en met 8 december 2016) 
 

Weeknr. Boekingsnummer 
en datum 

Inhoud  Bevoegdheid Inhoudelijk voorstel afdoening 

45. 7 november 2016 Mail van team Bescherm de kust, namens vele 
kustbeschermers inzake kustbeschermers sporen 
provincies en gemeenten aan tot harde afspraken kust 
Bergen 

College  Voor kennisgeving aannemen 
 

     

46.  Geen ingekomen stukken   

     

47. 16uit06553 
14 november 2016 

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie D66 
inzake de omgevingswet 

College Voor kennisgeving aannemen 
 

47. 16uit07283 
14 november 2016 

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie 
Gemeentebelangen inzake beelden/kunstwerken in de 
openbare ruimte 

College Voor kennisgeving aannemen 
 

     

48.  Geen ingekomen stukken   

     

49. 16ip.07909 
1 december 2016 

Brief aan de raad: Verklaring van de bewoners van de 
Karel de Grotelaan inzake Mooi Bergen 

Raad  Voor kennisgeving aannemen 
 

49. 7 december 2016 Brief aan de raad van dhr. Olie inzake Plan de Harmonie Raad  Voor kennisgeving aannemen 
(reeds toegezonden via de mail) 

49. 8 december 2016 Brief aan de raad van dhr. Apotheker inzake aanvullende 
reactie Mooi Bergen 

Raad  Voor kennisgeving aannemen 
(reeds toegezonden via de mail) 

49. 6 december 2016 Memo van het college inzake bestemmingsplan 2e 
herziening Kernen Egmond 

College Voor kennisgeving aannemen 

49. 22 november 2016 Memo van het college inzake invulling Harmonielocatie in 
project Mooi Bergen 

College Voor kennisgeving aannemen  
(Heeft u reeds ontvangen en 
staat onder agendapunt 17 van 



de raad van  
15 december 2016) 

49. 24 november 2016 Memo van het college inzake invulling Harmonielocatie College  Voor kennisgeving aannemen  
(Heeft u reeds ontvangen en 
staat onder agendapunt 17 van 
de raad van  
15 december 2016) 

49. 28 november 2016 Memo van het college inzake Harmonielocatie Bergen College Voor kennisgeving aannemen  
(Staat onder agendapunt 17 van 
de raad van 15 december 2016) 

49. 8 december 2016 Memo van het college inzake Harmonielocatie Bergen 
plus 9 bijlagen 

College Voor kennisgeving aannemen  
(Staat onder agendapunt 17 van 
de raad van 15 december 2016) 

  
Bergen, 8 november 2016   


