
 

       Agenda commissie Bestuur 

Datum 13 november 2013 

Tijdstip  19.30 uur 

Locatie raadzaal gemeentehuis in Schagen 

 

Geachte mevrouw /mijnheer, 

Hierbij nodig ik u uit voor de commissievergadering Bestuur op woensdag 13 november 2013. 

De agenda en de bijbehorende voorstellen zijn vanaf vrijdagmiddag 1 november 2013 te 

raadplegen op de website van de gemeente Schagen.nl/bestuur&organisatie/gemeenteraad 

/vergaderingen en via de (gratis) te verkrijgen app SIM/RaadDigitaal+ (alleen voor Ipads). Voor 

vragen kunt u contact opnemen met de griffie van de raad, griffie@schagen.nl of telefonisch 

0224-210512. 

 

Met vriendelijke groet, 

S.M. Lensink, voorzitter 

Agenda 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Mededelingen.   

3. Insprekers over niet geagendeerde onderwerpen.  

 

4. Vaststellen van de agenda. 

 

5. a. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 16 oktober 2013 van de  

     commissie Bestuur. 

b. Toezeggingenlijst van de commissie Bestuur. 

6. Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht: 

a. Mededelingen van de portefeuillehouder. 

 

7. Ingekomen stukken aan de raad geagendeerd op verzoek van de raadsleden: 

a. Schriftelijke vragen artikel 41 RvO, aandacht voor lokale bedrijven in het 

aanbestedingsbeleid (CDA); 

b. Bezwaar weigering uitvoering Wob-aanvraag van I. Vonk (SP, Seniorenpartij en D66); 

c. Bezwaar tegen weigeren uitvoering Wob-verzoek van R. Kanis (SP en Seniorenpartij); 

8. Rondvraag voor de commissieleden.  

Ter advisering: 
Toelichting: De raadsvoorstellen in dit gedeelte van de vergadering zijn door het college, de 

burgemeester of de griffier aangeboden voor agendering omdat er een besluit genomen 

moet worden door de raad. De commissie adviseert of de voorstellen geagendeerd kunnen 

worden voor de eerstvolgende raadsvergadering en zo ja als hamerstuk of bespreekstuk. In 

dat laatste geval kan de commissie een overweging meegeven aan de raad.  

  

9.  Locatie voormalig gemeentehuis/gemeentewerf Zijpe. 

 

mailto:griffie@schagen.nl


10.  Visie dagelijkse winkelstructuur gemeente Schagen. 

 De behandeling van dit agendapunt wordt voorafgegaan door een korte presentatie.  

 

11.  Vaststelling winkeltijdenverordening 2013 (embargo tot 6 november).  

 

12.  Bekendmakingsverordening. 

 

13.  Wijziging van de Verordening behandeling bezwaarschriften. 

 

14.  Zienswijze RUD begroting 2014. 

Ter bespreking:  
 

15.   Routekaart (bestuurlijke agenda). 

 

16.   Sluiting. 

 

 

 

 

 

 


