Officiële Mededelingen 28 maart 2012
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
■■Koolmeesstraat 26 - 27 Alkmaar: woning uitbreiden met een
appartement. Datum ontvangst: 16 maart 2012.
■■Houtweg 29 Alkmaar: het veranderen van twee leslokalen,
vervangen gevelpui en aanpassing brandscheidingen. Datum
ontvangst: 16 maart 2012.
■■Snaarmanslaan 72 Alkmaar: het kappen van een pruimenboom in de achtertuin. Datum ontvangst: 16 maart 2012.
■■Willem Pijperstraat 3 Alkmaar: het kappen van een els in de
achtertuin. Datum ontvangst: 18 maart 2012.
■■De Kempenstraat 27 Alkmaar: het kappen van een conifeer in
de achtertuin. Datum ontvangst: 18 maart 2012.
■■terrein MCA tussen beukenhaag en parkeergarage Alkmaar:
het kappen van een kastanje in grasperk. Datum ontvangst:
19 maart 2012.
■■ Tuinstraat 54 Alkmaar: het plaatsen van een dakkapel. Datum
ontvangst: 21 maart 2012.
■■Vronermeerweg 30 Alkmaar: het slopen van een woning met
bijgebouwen en het kappen van 34 bomen ten behoeve van
nieuwbouwwijk. Datum ontvangst: 21 maart 2012.
■■Blok A3 (De ES) van woningcomplex Oranjehof Alkmaar: het
overkappen van het binnenterrein en het creëren van een
nieuwe entree en een aantal ruimten t.b.v. sociale voorzieningen. Datum ontvangst: 21 maart 2012.
■■Bergerweg 23, 25 en 27 Alkmaar: het gedeeltelijk vervangen
van buitengevelkozijnen en een interne verbouwing t.b.v.
herbestemming tot studentenhuisvesting. Datum ontvangst:
20 maart 2012.
■■Schelpenbank 20 Alkmaar: het plaatsen van een schutting.
Datum ontvangst: 20 maart 2012.
■■Kwartelstraat 13 Alkmaar: het kappen van 2 haagbeuken.
Datum ontvangst: 22 maart 2012.
■■Moraviestraat 1 Alkmaar: het plaatsen van een dakkapel.
Datum ontvangst: 21 maart 2012.
■■Klareweid bij garage nr. 30 Koedijk: het omvormen tot
knotbomen van 4 wilgen . Datum ontvangst: 22 maart 2012.
■■naast Langeweid 3 Koedijk: het omvormen tot knotbomen
van 3 wilgen. Datum ontvangst: 22 maart 2012.
■■Albatrosweg 15 Alkmaar: het kappen van een berk. Datum
ontvangst: 22 maart 2012.
■■Laat 83 en 85 Alkmaar: het vervangen van een dak, draagconstructie en voorpui. Datum ontvangst: 22 maart 2012.
■■Laanenderweg 17 Alkmaar: het renoveren van een gevel.
Datum ontvangst: 22 maart 2012.
■■Ritsevoort 9 Alkmaar: het vestigen van een biologische
snackbar. Datum ontvangst: 20 maart 2012.
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt
er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen
besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u een aanvraag inzien dan kan
dat alleen nadat u een afspraak heeft gemaakt bij de afdeling
bouwen. U kunt een afspraak maken van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 en 11.00 uur onder telefoonnummer 072-548 8490.

Toepassing artikel 3.10 Wabo en artikel 3:18, lid 4 Awb
Burgemeester en wethouders van Alkmaar brengen ter algemene kennis dat geen zienswijzen naar voren zijn gebracht over
het ontwerpbesluit voor:
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■■Bergerweg 185 Alkmaar: het plaatsen van 3 tijdelijke units
(max. 5 jaar)

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat
zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
■■Duivelandstraat 12 Alkmaar: het kappen van 1 ceder en
1 conifeer in de voortuin. Datum einde bezwaartermijn:
28 april 2012.
■■ Justus Van Effenstraat 2 Alkmaar: het kappen van 2 berken in
de voor- en zijtuin. Datum einde bezwaartermijn: 28 april 2012.
■■Schipperstraat 38 Alkmaar: het kappen van een araucaria
araucana gelegen aan de voorzijde van het huis. Datum einde
bezwaartermijn: 28 april 2012.
■■groenstrook Bergerweg ter hoogte van Jan Ligthartstraat en
tennishal Alkmaar: het kappen van 2 abelen. Datum einde
bezwaartermijn: 28 april 2012.
■■Olmenlaan 4 Oudorp: het kappen van een esdoorn in de
voortuin. Datum einde bezwaartermijn: 28 april 2012.
■■Leeststraat 4 Alkmaar: het vergroten van een woning
(plaatsen van een entree aan de voorzijde en een dakopbouw
aan de achterzijde). Datum einde bezwaartermijn: 01 mei 2012.
■■Kinheimstraat 3 Alkmaar: het plaatsen van een dakopbouw.
Datum einde bezwaartermijn: 23 maart 2012.01 mei 2012.
■■Smaragdweg 1 Alkmaar: uitbreiding shop texaco. Datum
einde bezwaartermijn: 02 mei 2012.
■■Weverij 24 Alkmaar: het veranderen van een woning in een
kamerverhuurbedrijf. Datum einde bezwaartermijn: 02 mei 2012.
■■Bergerweg lichtmast nr 179, Diamantweg lichtmast nr. 11,
Diamantweg lichtmast nr. 17, Koelmalaan lichtmast nr 58,
Koelmalaan lichtmast nr 61, Robonsbosweg lichtmast nr 3,
Vondelstraat lichtmast nr 56 Alkmaar: het aanbrengen van
dubbelzijdige lichtreclames aan acht lichtmasten. Datum einde
bezwaartermijn: 02 mei 2012.
■■Oude Hoeverweg 25 Alkmaar: het plaatsen van een dakkapel
in het achterdakvlak. Datum einde bezwaartermijn: 02 mei 2012.
■■Wielingenweg 278 Alkmaar: het plaatsen van een dakkapel
aan de zijkant van de woning. Datum einde bezwaartermijn:
02 mei 2012.
■■Canadaplein 1 Alkmaar: het vervangen van de entreepui en
het aanbrengen van een vitrine aan de gevel. Datum einde
bezwaartermijn: 04 mei 2012.
■■Sportlaan 2 Alkmaar: het verbouwen en uitbreiden van
paviljoen tennispark “de hout”. Datum einde bezwaartermijn:
04 mei 2012.
■■Meander 2 Alkmaar: het oprichten van een woning. Datum
einde bezwaartermijn: 04 mei 2012.
■■Laat 106 Alkmaar: het aanbrengen van gevelreclame . Datum
einde bezwaartermijn: 04 mei 2012.

Bezwaar
Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen
bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800
BC ALKMAAR. De termijn van zes weken loopt tot de genoemde
datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór
deze datum ontvangen te zijn.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat
zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd:
■■Treilerstraat 27 Alkmaar: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Datum einde bezwaartermijn: 04 mei 2012.
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Bezwaar
Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen
bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800
BC ALKMAAR. De termijn van zes weken loopt tot de genoemde
datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór
deze datum ontvangen te zijn.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure:
kennisgeving ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken in het kader
van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat
zij in het kader van de Algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor:
■■Percivalstraat 172 te Alkmaar: het tijdelijk (max. 4 jaar) in
gebruik nemen van het pand als steunpunt. Datum einde

zienswijzentermijn: tot en met 9 mei 2012

Zienswijzen
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van morgen gedurende zes weken ter inzage bij de balie
Bouw¬en en Wonen van het Stadskantoor. Voor bezoekadres en
openingstijden zie rechts boven in de balk. Belanghebbenden
kunnen gedurende deze termijn mondeling of schriftelijk
eventuele zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren
brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC
Alk¬maar. Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk op de hierboven genoemde datum einde zienswijzentermijn te zijn ingediend.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
met zes weken
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken
bekend dat zij van de volgende aanvra(a)g(en) voor een
omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken hebben
verlengd:
■■Marconistraat 22 Alkmaar: het renoveren van een bedrijfspand en het aanleggen van een nieuwe inrit. Datum ontvangst: 26 januari 2012.

Vergadering Welstands- en Monumentencommissie:
De Welstands- en Monumentencommissie behandelt op
30 maart 2012 vanaf 12.00 uur in het openbaar een aantal
aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteiten
bouwen en reclame. De agenda van de aanvragen kan vanaf
donderdag 29 maart 2012 worden ingezien bij de balie Bouwen
en Wonen in het Stadskantoor of via de site van de gemeente
Alkmaar www.alkmaar.nl. U kunt het digitaal loket openen en
onder de “W” zoeken naar Welstandsnota. Binnen de omschrijving heeft u de mogelijkheid om de agenda te openen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de Groene
kamer, vergadervleugel, Stadskantoor.

Verlenen vergunning vuurwerk-verkooppunt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 maart
2012 ingevolge artikel 2.6.2 van de Algemene plaatselijke
verordening vergunning hebben verleend aan de heer van
Drongelen voor het in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen binnen
de inrichting gevestigd aan de Omval 55 te Alkmaar. De vergunning is van kracht gedurende de wettelijke verkoopdagen ten
behoeve van de jaarwisseling 2012-2013.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbende binnen 6 weken
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester
en wethouders van Alkmaar, postbus 53, 1800 BC Alkmaar. De
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termijn van zes weken gaat in een dag na publicatie van dit
besluit.

Evenementenvergunning
Vergunningen evenementen, verleend in de periode van vrijdag
16 tot en met donderdag 22 maart 2012.
Voor een evenement kunnen meerdere vergunningen/ontheffingen zijn verleend, zoals een evenementvergunning, een
geluidsontheffing, een ontheffing van de Drank- en horecawet
of de Zondagswet.
• 6 april 2012 recordpoging grootste broodje kaas ter hoogte
van Laat 150;
• 30 april 2012 muziekevenement op de Breedstraat;
• 6 en 7 april 2012 de Helden van Amstel LIVE! Op parkeerterrein
P8 aan de Parelweg.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders
van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. De termijn van zes
weken gaat in een dag na verzending van de vergunning/
ontheffing. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van
deze publicatie.

Ontheffing knalapparaat
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
aan de heer E. Kuilboer te Koedijk een ontheffing is verleend op
grond van artikel 4.1.6. van de Algemene plaatselijke verordening voor het gebruik van een knalapparaat in de periode van 20
april tot 10 september 2012 ten einde vogels te verjagen van het
perceel Nauertogt 19 te Alkmaar.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC
Alkmaar. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending
van de vergunning/ontheffing. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan
de datum van deze publicatie.

Bekendmakingen verordeningen
Verordeningen Wet Werk en Bijstand:
Re-integratieverordening; Afstemmingsverordening, Toeslagenverordening, Verordening Langdurigheidstoeslag en
Verordening participatie schoolgaande kinderen
Vooruitlopend op de Wet werken naar vermogen (WWNV) die
naar verwachting per 1 januari 2013 in werking treedt, heeft de
regering een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet werk en
bijstand (WWB) per 1 januari 2012. Op 11 oktober 2011 is het
voorstel aangenomen door de Tweede Kamer, en op 20 december 2011 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe
WWB 2012.
De gemeentelijke verordeningen voor de uitvoering van de WWB
dienen op grond hiervan te worden aangepast. Daarnaast dient
de gemeenteraad een verordening vast te stellen voor het
verlenen van categoriale bijzondere bijstand voor de kosten in
verband met maatschappelijke participatie van ten laste
komende kinderen.
De gemeenteraad heeft de betreffende verordeningen op
15 maart 2012 vastgesteld.
Hieronder is opgenomen een beknopte samenvatting van de
betreffende verordeningen.
1. Re-integratieverordening
De Wet werk en bijstand stelt de eigen verantwoordelijkheid van
de burger centraal om te voorzien in de noodzakelijke kosten
van het bestaan door middel van arbeid. De gemeente heeft de
volledige verantwoordelijkheid, de middelen en ruimte voor het
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voeren van een actief re-integratiebeleid. Het college is verantwoordelijk voor de ondersteuning van (onder meer) bijstandsgerechtigden bij de arbeidsinschakeling. Het is aan de gemeenteraad opgedragen om daarover regels te stellen en in een
Re-integratieverordening WWB vast te leggen.
2. Afstemmingsverordening
De afstemmingsverordening wordt in overeenstemming
gebracht met de nieuwe WWB. De verordening is vanaf 1 januari
2012 weer van toepassing op de doelgroep van de WIJ. Daarnaast
is een aantal nieuwe bepalingen in de verordening opgenomen
waarvoor een maatregel opgelegd kan worden.
3. Toeslagenverordening
De bijstandsuitkering kan bestaan uit 3 componenten: de norm
(wettelijk bepaald), toeslag en verlaging. De maximale toeslag
bedraagt 20% van het wettelijk sociaal minimum. De WWB kent
de mogelijkheid om de toeslag lager vast te stellen of de
gezinsnorm te verlagen wegens het delen van noodzakelijke
kosten van bestaan, de woonsituatie, het recentelijk beëindigen
van een studie of voor 21- en 22-jarigen.
4. Verordening Langdurigheidstoeslag
De gemeenteraad dient bij verordening regels vast te leggen
met betrekking tot het verlenen van een langdurigheidstoeslag.
Deze regels dienen in ieder geval betrekking te hebben op de
hoogte van de langdurigheidstoeslag en de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de begrippen “langdurig” en “laag
inkomen”, evenals het begrip “geen uitzicht op inkomensverbetering” zoals die in artikel 36, lid 1 worden gebruikt. Hiermee is
beoogd te bewerkstelligen, dat de langdurigheidstoeslag zoveel
mogelijk een gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt.
5. Verordening participatie schoolgaande kinderen
In de WWB is opgenomen dat gemeenteraden per 1 januari 2012
een verordening op moeten stellen voor het verlenen van
categoriale bijzondere bijstand voor de kosten in verband met
maatschappelijke participatie van ten laste komende kinderen
(conform artikel 35, vijfde lid, van de WWB).
De gemeenteraden moeten in de verordening in ieder geval
invulling geven aan het begrip maatschappelijke participatie.
De (vijf) verordeningen Wet Werk en Bijstand liggen gedurende
12 weken kosteloos ter inzage bij de informatiebalie in het
stadskantoor, Mallegatsplein 10 te Alkmaar. Een ieder kan op
verzoek, tegen betaling van vastgestelde leges, een afschrift
krijgen van bovengenoemde stukken.

Bekendmaking verordening
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning:
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Alkmaar
De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt de mogelijkheden van het verstrekken van individuele en collectieve voorzieningen voor een burger met een beperking. In de Wmo is
compensatie een leidend principe. De Vereniging Nederlandse
Gemeenten vraagt, samen met het Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, met het project ‘De Kanteling’ aandacht
voor een noodzakelijke verdiepingsslag, vooral toegespitst op
het compensatiebeginsel.
De gemeentelijke verordening voor de uitvoering van de Wmo
op het terrein van de individuele voorzieningen dient op grond
hiervan te worden aangepast. De gemeenteraad heeft de
betreffende verordening op 15 maart 2012 vastgesteld.
Hieronder is opgenomen een beknopte samenvatting van de
betreffende verordening.
1. Verordening maatschappelijke ondersteuning
De Wmo regelt de mogelijkheden voor een burger met een
beperking om te kunnen participeren in de samenleving. Hiertoe
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kent de wet acht resultaatgebieden en heeft het college de
plicht om een beperking op één van deze gebieden adequaat te
compenseren. Dit gaat verder dan het beoordelen of een
voorziening wel rechtmatig of doelmatig is. De verordening
regelt de wijze waarop en de kaders waarbinnen het college
inhoud geeft aan deze compensatieplicht. De begrippen
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid hebben een
centrale plaats binnen de verordening waarmee het accent van
de compensatieplicht komt te liggen op eigen kracht en
maatwerkoplossingen om tot een adequaat resultaat te komen.
De verordening ligt ter inzage bij de publieksbalie van het
Stadskantoor of digitaal op www.alkmaar.nl.
RECTIFICATIE
In de bekendmaking van 21 maart jl. inzake de aanwijsbesluiten
locaties aanbiedplaatsen rolemmers is abusievelijk vermeld dat
de aanwijsbesluiten met ingang van 1 maart 2012 gedurende 6
weken ter inzage liggen bij het Stadskantoor. Dit moet zijn: 21
maart 2012.
Tevens staat vermeld dat het de concept aanwijsbesluiten met
het kenmerk 201205- gevolgd door PDF-nummers betreft. Dit
moet zijn 201106- gevolgd door PDF-nummers.

Aanwijsbesluiten locaties aan biedplaatsen
rolemmers
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar
maakt bekend dat met toepassing van afd. 3.4 van de Algemene
Wet Bestuursrecht de aanwijsbesluiten, in de vorm van locatietekeningen, met de aanwijzingen van de locaties voor aanbiedplaatsen voor rolemmers en andere relevante stukken met
ingang van 21 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage
liggen bij de balie van het Stadskantoor. Adres en openingstijden zie boven in de hoofdbalk.
Het gaat hierbij alleen om de aanwijsbesluiten waarvoor
zienswijzen zijn ingebracht binnen de gestelde reactietermijn
van zes weken. Het betreft de concept aanwijsbesluiten met het
kenmerk 201106- gevolgd door:
• 02-001, 02-002, 02-003, 02-006, 02-007, 02-008, 02-010,
02-012, 02-013, 02-015, 02-016, 02-017, 02-018, 02-021 (Huiswaard
1 en Overstad);
• 03-002, 03-003, 03-004, 03-007, 03-010, 03-012, 03-013, 03-014,
03-015 (Huiswaard 2);
• 10-008, 10-009, 10-010, 10-011, 10-012, 10-014, 10-015, 10-016,
10-017, 10-018, 10-020, 10-022, 10-023, 10-027, 10-028, 10-030,
10-031, 10-033, 10-034, 10-036, 10-037, 10-038, 10-039, 10-041,
10-042, 10-043, 10-044, 10-045, 10-048, 10-049, 10-050, 10-051
(Koedijk / De Weijdt);
• 14-002, 14-003, 14-004, 14-008, 14-009, 14-010, 14-011, 14-013,
14-021 (Boekelermeer / Omval);
• 17-001, 17-002, 17-003, 17-004, 17-005, 17-007, 17-008, 17-011,
17-012, 17-013, 17-014, 17-015, 17-017 (Burgemeester- en
Nassaukwartier);
• 20-001, 20-003, 20-004, 20-009, 20-013, 20-014, 20-016,
20-017, 20-018, 20-020, 20-022, 20-023, 20-024, 20-028,
20-029, 20-030, 20-031 (Oranjepark / Cranebroek).
Bij de bepaling van de locaties zijn de volgende (beleids)criteria
getoetst: doelmatige inrichting openbare buitenruimte, beperking van de overlast voor de omgeving, de verkeersveiligheid,
de arbeidsbelasting voor inzamelaars, financiële en inzamellogistieke aspecten en fysieke (on)mogelijkheid om rolemmers te
plaatsen. Voorts wordt een afstand tot 75 meter tussen perceel
en aanbiedplaats als laagdrempelig gezien.
In uitzonderingsgevallen, afhankelijk van de omstandigheden
van het geval, kan het college van burgemeester en wethouders
afwijken van deze afstand.
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Tegen de bovengenoemde aanwijsbesluiten kan beroep worden
ingesteld door belanghebbenden, die zienswijzen over het
concept besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen over het concept besluit naar voren te hebben
gebracht.
Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 AE  Den Haag. De termijn van zes
weken gaat de dag na de datum van terinzagelegging in. Voor
het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Aanwijsbesluiten locaties aanbiedplaatsen
rolemmers
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar
maakt bekend dat met toepassing van afd. 3.4 van de Algemene
Wet Bestuursrecht de aanwijsbesluiten, in de vorm van locatietekeningen, met de aanwijzingen van de locaties voor aanbiedplaatsen voor rolemmers en andere relevante stukken met
ingang van 28 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage
liggen bij de balie van het Stadskantoor. Adres en openingstijden zie boven in de hoofdbalk.
Op de definitieve aanwijsbesluiten met kenmerk 201201-05-007
(wijk De Horn-Zuid) en 201114-08-002 (wijk De Horn-Noord) is
een wijziging opgetreden, waardoor deze aanwijsbesluiten zijn
ingetrokken.
Hiervoor zijn nieuwe definitieve aanwijsbesluiten vastgesteld
met het kenmerk 201206- gevolgd door: 05-007, 08-002.
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Bij de bepaling van de locaties zijn de volgende (beleids)criteria
getoetst: doelmatige inrichting openbare buitenruimte, beperking van de overlast voor de omgeving, de verkeersveiligheid,
de arbeidsbelasting voor inzamelaars, financiële en inzamellogistieke aspecten en fysieke (on)mogelijkheid om rolemmers te
plaatsen. Voorts wordt een afstand tot 75 meter tussen perceel
en aanbiedplaats als laagdrempelig gezien.
In uitzonderingsgevallen, afhankelijk van de omstandigheden
van het geval, kan het college van burgemeester en wethouders
afwijken van deze afstand.

Bezwaar
Tegen dit besluit kan gedurende zes weken na datum van
publicatie van het genomen besluit door belanghebbenden
bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en
wethouders. Het bezwaarschrift moet ten minste de volgende
gegevens bevatten: uw naam en adres, de verzenddatum van
uw brief, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden van
uw bezwaar en uw handtekening. Vermeld in de linkerbovenhoek van de enveloppe het woord ‘bezwaar’.
U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen onder verwijzing naar
ons briefkenmerk. Dit kan per post naar: Gemeente Alkmaar,
College van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC
Alkmaar

Reglement audit commissie
In de raadsvergadering van 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad het reglement van de Audit commissie vastgesteld.
Het betreft een kleine actualisatie op het onderdeel ‘controle
protocol’, zodat de audit commissie het protocol jaarlijks zelf kan
vaststellen.

Agenda (onder voorbehoud)
Hamerraad, donderdag 29 maart, 20.00 uur stadhuis
Het volgende onderwerp staat op de agenda:
■■Raadsvoorstel Uitgangspunten gemeenschappelijke
regelingen
Algemene Raadscommissie*, donderdag 5 april 2012,
20.00 uur, stadhuis

De volgende onderwerpen worden besproken:
■■Raadsvoorstel Voorgenomen fusie tussen de gemeente
Alkmaar en de gemeente Graft – De Rijp
■■Raadsvoorstel Vervolgonderzoek modernisering en uitbreiding sportcomplex De Meent
■■Raadsvoorstel Vraaggerichte maatregelen voor de woningmarkt
■■Raadsvoorstel Advisering zendmachtiging lokale omroep

Overige onderwerpen:
■■Raadsvoorstel Opheffen openbare basisschool/BRIN-nummer
■■Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Viaanse Molen

De stukken liggen ter inzage bij de informatie-balie in het
stadskantoor. Zie voor meer informatie ook www.gemeenteraad.
alkmaar.nl

