
 

Datum: maandag 29 november 2021  

Tijdstip: 19:30 uur 

Voorzitter: de heer J.A. de Boer MSc. 

Griffier: de heer mr. drs. M. Huisman 

OPENING 

1 Opening en mededelingen 

2 Spreekrecht burgers 

3 Vragenkwartier 

4 Bepalen stemvolgorde 

5 Vaststelling agenda 

HAMERPUNTEN 

6 Voorstel tot het benoemen van de heer P.H.G.C.E. Daniels tot lid van de 

raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en 

Stadsontwikkeling en -beheer 

7 Voorstel tot het benoemen van de heer R.J. de Graaf tot lid van de raadscommissies 

Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en 

beheer 

8 Voorstel een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven inzake het 

tijdelijk gebruik van Luchthavenweg 30 als motorcrossterrein 

9 Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Schoolweg 78 / 78a Julianadorp  

10 Voorstel over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het 

oprichten van twaalf woningen Willem Alexanderhof 

11 Voorstel voor het verhogen van het budget voor startersleningen 

12 Voorstel tot het vaststellen van de lijst van gevallen waarin de uitgebreide procedure 

wordt toegepast bij aanvraag om omgevingsvergunning 

13 Voorstel tot het vaststellen van de lijst met gevallen waarin verplichte participatie 

door de initiatiefnemer geldt bij aanvraag om omgevingsvergunning 

14 Voorstel tot het vaststellen van de lijst met gevallen waarin adviesrecht van de 

gemeenteraad geldt bij aanvraag om omgevingsvergunning 

15 Voorstel tot het vaststellen van de lijst van onderdelen van het omgevingsplan die 

gedelegeerd worden aan het college van burgemeester & wethouders 

16 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de oprichting van 

de BV ProSchoon en het overdragen van de aandelen naar de Gemeenschappelijke 

Regeling Gesubsidieerde Arbeid 

17 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot het verstrekken 

van een obligatielening aan Alliander NV 

 

 

GEMEENTERAAD 

Locatie:  Stadshal theater De Kampanje 



 

 

 

BESPREEKPUNTEN 

18 Voorstel met betrekking tot de eerste begrotingswijziging Omgevingsdienst Noord 

Holland Noord  

OVERIG 

19 Sluiting 


