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Ingekomen stukkenlijst raad 25 juni 2020 
 
A. Voor kennisgeving aannemen: 

 
1. Initiatiefvoorstel participatie gemeenteraad Castricum 
2. Brief bewonersorganisaties analyse en verbetervoorstellen concept RES NHN 
3. Link vergaderstukken Algemeen Bestuur RHCA d.d. 1/7 
4. Brief inwoner over herinrichting centrum Bergen 
5. Orange the World campagne, geweld tegen vrouwen 
6. Jaarverslag Ontwikkelingsbedrijf NHN 2019 

ons nieuwe jaarverslag 
7. Stralingsarme woongemeenschappen in gemeenten, van stralingsbewust wonen 
8. Vluchtelingenwerk Nederland, Nederlandse gemeenten roepen het kabinet op 

alleenstaande kinderen uit de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland over te 
nemen.  

9. Bijlagen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Ontwikkelingsbedrijf NHN 
10. Uitspraak afdeling bestuursrechtspraak planschadezaak 
11. Uitspraak afdeling bestuursrechtspraak verzet tegen BP 
12. Rapportage en bijlagen kwartiermaker de heer Th. van Eijk 

Het Presidium doet het volgende procedurevoorstel t.a.v. de rapportage en de daarin 
genoemde 5 aanbevelingen: 

                 -Aanbeveling 1: werken aan vertrouwen:  
Betreft adviezen aan college en fractievoorzitters: voor kennisgeving aannemen en dit 
over te laten aan college en fractievoorzitters; 

                 -Aanbeveling 2: maak een helder participatiebeleid:  
college en portefeuillehouder opdracht te geven om na het zomerreces doch uiterlijk 
vóór 1 november 2020 of zoveel eerder als mogelijk is een voorstel aan de raad over 
participatiebeleid ter besluitvorming voor te leggen; 

                 -Aanbeveling 3: zorg voor helder ruimtelijk beleid:  
voor kennisgeving aannemen. Deze aanbeveling wordt al uitgevoerd; 

                 -Aanbeveling 4: maak belangen inzichtelijk:  
te bepalen dat het huidige integriteitsbeleid in de 2e helft 2020 tijdens een 
informatieavond met raads- en burgercommissieleden verder wordt uitgediept en 
besproken; 

                 -Aanbeveling 5: normaliseer de communicatie. 
                 De planning is verder dat voornoemde rapportage én de aanbevelingen na het    
                 zomerreces gelijktijdig met de stukken van het MANIFEST Nieuw Vertrouwen middels  
                 twee afzonderlijke voorstellen in de raad worden besproken. 

13. Rapport Ombudsman onderzoek naar knelpunten in de toegang tot de Wet 
schuldsanering (gemaild d.d. 11/6) 
Link vergaderstukken AB OD NHN: 

Vergaderstukken OD NHN AB 1 juli 2020.msg
 

 
 

14. Mailing bewonersorganisaties NHN duurzame stroom en datacenters concept RES 
NHN 

15. Brief van de BUCH inzake mededeling fraude onderzoek werkorganisatie BUCH 
16. Jaarverslag klachten 2019 werkorganisatie BUCH 
17. Link vergaderstukken AB van WNK d.d. 3 juli a.s.: 

https://nhn.us12.list-manage.com/track/click?u=955edce71533785ae77edb6c3&id=9883a9d3d9&e=4c53fd9d1b
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18. https://wnk.nl/organisatie/agenda-vergaderschema/algemene-bestuursvergadering-
openbaar-03-07-2020/ 

19.  
 

 
B. In handen stellen van het college ter afdoening 

 
 

C. Informatie van het college 
 

1. Beantwoording schriftelijke vragen fracties: 
 CDA - Klimaatkrant; 
 GL - Duyndomein; 
 PvdA - Opvang kwetsbare vluchtelingenkinderen; 
 BBB - Bezorging gemeentekrant. 
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