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Ingekomen stukkenlijst raad 24 september 2020 
 

A. Voor kennisgeving aannemen: 
 
1. Mailing bewonersorganisaties aanpak RES NHN 
2. Aanbiedingsbrief en rapport RKC BUCH inzake onderzoek GGD 
3. Link aanbiedingsmail en tussentijdse rapportage coronavirus Veiligheidsregio 

Tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus.msg
 

4. Bewonersgroep Bergen aan Zee, ontbinden anterieure overeenkomst hotel Nassau 
5. Mailing bewonersorganisaties reflectie RES NHN 
6. Brief bewoners omgevingsraad Schiphol verantwoord vliegen naar 2050 
7. Brief van Vogelwerkgroep Alkmaar eo inzake Concept visie Recreatiegebieden 

Geestmerambacht, Groene Loper en Park van Luna “Parkenlint tussen stad en dorp” 
8. Mail van Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en stichting Vluchteling 

inzake opvang en bescherming alleenstaande vluchtelingen kinderen vanuit 
Griekenland 

9. Afschrift brief gemeente Steenbergen aan Tweede Kamer der Staten Generaal inzake 
zorgen uitrol 5G 

10. Brief van Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee inzake toezicht op de 
parkeerovertredingen in Egmond aan Zee en verzoek om substantiële ophoging van 
het budget begroting 2021 

11. Dagelijks bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar inzake vastgestelde 
jaarstukken 2019 en Programmabegroting 2021 

12. Recreatieschap Geestmerambacht inzake concept toekomstvisie 2030 voor de 
gebieden van recreatieschap Geestmerambacht 
(de bijlage met investeringscijfers ligt voor u vertrouwelijk ter inzage bij de griffie) 

13. Brief van Nederlandse Vereniging voor Raadsleden inzake Zomerbrief 2020 
14. Brief van Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren inzake oproep 

middelen vrij te maken voor financiële hulpverlening 
15. Bezwaarschrift van inwoner Boulevard te Egmond aan Zee inzake aanvraag 

uitbreiding terras 
16. Ontslagbrief burgercommissielid mevrouw Anema fractie Gemeentebelangen 
17. Brief van IPA-ACON inzake opdrachtbrief voor de controle van de jaarrekening 2020 

(deze brief wordt ook voorgelegd aan de commissie van Onderzoek d.d. 30 september 2020) 
18. Brief van de Provincie Noord-Holland inzake financiële weerbaarheid gemeenten 
19. Brief raadslid mevrouw Braak inzake opzegging nevenfunctie als secretaris van 

Stichting Galerie De Kapberg 
20. Besluiten kabinet coronacompensatie gemeenten 
21. Voorstel voor locatie van gymlokaal in Bergen 
22. Oproep aandacht minderjarige asielzoekers namens vluchtelingenwerk Nederland  

(1 bijlage) 
23. Reactie zienswijze RES (5 bijlagen) 
24. Programmabegroting 2021 Geestmerambacht (3 bijlagen) 

 
 

B. In handen stellen van het college ter afdoening 
1. Brief Fietsersbond inzake afstelling verkeerslichten in de Egmonden  
2. Raad van State inzake voortgangsbericht beroepsschrift inzake niet tijdig nemen 

besluit Raad mbt BP landelijk gebied Zuid 2014, verzoek om toezending stukken 
alsmede verzoek om indienen verweerschrift 
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C. Informatie van het college 
Beantwoording schriftelijke vragen fracties: 
GroenLinks: RO actualiteiten 

 D66: veiligheid en weerbaarheid Boa’s 
 BBB: gevaarlijke muien en zeestromingen 
 KL: ontvreemding en ongewenst bezoek op begraafplaatsen 
 GL: voortgang/ontwikkeling BP Ecodorp 
 

1. Brief aan de raad inzake besluit BUCH bestuur over de Begroting 2021 en 
bijbehorende zienswijzen 

2. Brief aan de raad inzake voortgang van bestuursopdracht huisvesting BUCH 
3. Aanbiedingsbrief evaluatie BUCH samenwerking inclusief rapport 


