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Ingekomen stukkenlijst raad 28 mei 2020 
 
A. Voor kennisgeving aannemen: 

 
1. Brief gem Beesel aan Min. BIZA inzake werkwijze verkrijging suppletie-uitkering voor het 
 opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog 
2. Email gericht aan voorzitter Veiligheidsregio van verontruste inwoner over drukte in 
 Schoorl tijdens het zonnig weekend 4/5 april 2020 
3. Link naar woonagenda Provincie NH 
4. Zienswijze gericht aan Ministerie van Economische zaken en Klimaat over gasopslagplan 
 Bergermeer van St. Gasalarm 2 
5. Aankondiging heropening regeling reductie energieverbruik van LEDs make a difference 
 B.V. 
6. Afschrift brief OR WNK aan wethouder gemeente Bergen inzake niet deelnemen aan 
 gezamenlijke arrangementen inzake de uitvoering participatiewet 
7. Brief van raadslid gemeente Hoorn inzake presentatie en zorgen over het proces RES 
8. Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 van de Rekenkamercommissie BUCH 
9. Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht Provincie NH 2019 met begeleidende mail 
10. Brief inwoners Schoorl inzake voorstel Tiny house Schoorl 
11. Brief namens groep van 7 personen oproep tot voorzichtigheid behandeling aanstaande 
 corona spoedwet 
12. Nieuwsbrief aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf NHN 
13. Brief aan Minister Koolmees over huishoudelijke werkers die geen gebruik kunnen maken 
 van de corona maatregelen en tussen wal/schip vallen 
14. Brief met bijlagen van Stichting Alles voor Mekaar, Heusden, inzake noodkreet aan alle 
 Nederlandse gemeenten over eenzame mensen in Coronatijd 
15. Bericht van Vluchtelingen Werk Nederland, Defence for Children en Stichting 
 Vluchtelingenwerk inzake de huidige ontwikkelingen van onze campagne 500 kinderen uit 
 Griekse vluchtelingenkampen 
16. Schietvereniging SV Vrijheid Bergen wil graag op huidige locatie blijven dit naar 
 aanleiding van ontwikkelingen Bergen-Oost 
17. Advies Fietsersbond afdeling Bergen inzake fietser in de voorrang te laten bij herinrichting 
 Hoflaan Bergen 
18. Opvragen van inhoudelijke informatie over het nieuw te ontwikkelen hotel Nassau BaZ 
 door verontruste inwoner. 
19. Beëindiging burgercommissielid Gemeentebelangen dhr. Haring. 
20. Beëindiging burgercommissielid D66 dhr. Apotheker.  
21. Brief VNG inzake ledenraadpleging Cao SW 2020 
22. Brief van Behoud Dorpsschoon, Landschap en Leefbaarheid Bergen en Stichting mr. Frits 
 Zeiler inzake fietspad Eeuwigelaan, reactie inloopavond 2 maart  
23. Brief Lokaal FNV Alkmaar aanbesteding van het doelgroepenvervoer 
 
 
B. In handen stellen van het college ter afdoening 

 
 

C. Informatie van het college 
 

1. Brief van college inzake herziening uitspraak afdeling bestuursrechtspraak 
planschadezaak 

2. Jaarverslag 2019 commissie Bezwaarschriften. (In presidium is afgesproken om 
jaarverslag te bespreken in een dit najaar te houden I/P avond.) 


