
 
MEMO 
 
Griffie 
Van : presidium, 28 augustus 2012 
Door : A.M. Kooiman, griffier 
Onderwerp : Bestuurlijke agenda: ruimtelijke thema’s 
 
Onderstaande onderwerpen zij op verzoek vam het Presidium  aan de bestuurlijke agenda van het college 
toegevoegd. NB: presentatieavond december is 20 november geworden !! 
 
Vergadering Datum Toezegging PFHO Datum Voorstel voor behandeling 
BP 12/016 29-05-2012 In het 3e kwartaal 

discussie over de 
gevolgen van het beleid 
geen uitbreiding van 
recreatiewoningen toe te 
staan, op basis van een 
inventarisatie van het (de) 
besluit(en) daarover. 

Hietbrink  Presentatie 
avond in 
december 

Er komt een memo met een 
beschrijving van het beleid 
zoals het was voorgesteld in 
2008 en hoe het uiteindelijk is 
besloten door de raad.  
Contactpersonen: Stephan en 
Remi. 

Raad 15-12-2011 Op basis van een notitie 
wordt een discussie met 
de raad gevoerd over 
beleidsregels met 
betrekking tot de zgn.  2e 
woningen, of dit beleid 
voor de hele gemeente 
zou moeten gelden of dat 
er kernen zijn ( bijv. 
Bergen aan Zee) die 
maatwerk behoeven. 

Hietbrink Presentatie 
avond in 
december 

Er komt een memo met een 
beschrijving van het beleid. Als 
onderlegger voor de discussie.  
Contactpersoon: Leonie 

Raad 
2012/08 

15-05-2012 Inventarisatie van kaders 
en beleid opgenomen in 
bestemmingsplannen met 
betrekking tot het omgaan 
met inbreilocaties, na 
bespreking ervan nagaan 
of nadere 
beleidsformulering nodig 
is. 

Hietbrink Presentatie 
avond in 
december 

Er komt een memo met een 
beschrijving van het huidige 
beleid rondom inbreilocaties, 
als onderlegger voor de 
discussie  Contactpersonen: 
Lilian en Edwin.  

 
Deze werkwijze, agenderende rol van de raad, spoort met zijn zienswijze vaker aan de voorkant van de 
beleidsvorming te willen zitten. De zgn. D – stukken uitspraak tijdens de heidagen op Texel. 
 
Echter, er is nog niet voorzien in een werkwijze waarop deze zaken daad werkelijk geagendeerd worden en 
het overleg over de wijze waarop de voorbereiding moet plaats vinden. De gebruikelijke lijn 
beleidsmedewerker – wethouder – college – raad past hier niet bij. Immers de raad wil betrokken worden bij 
de opdrachtformulering, het in kaart brengen van de problematiek en het speelveld, het 
besluitvormingstraject, voordat er een beleidsstuk / raadsvoorstel en besluit, geschreven wordt.  
 
Door het college is gekozen voor presentaties,  waarna aan de fracties uitspraken worden gevraagd. 
Indien beleid(swijziging) gewenst wordt, gaat dit via het gebruikelijk traject: 
 raadsvoorstel en besluit, arc en raad. 
 
Bergen, 6 november 2012  
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