
AGENDA : Algemene raadscommissie d.d. 14 oktober 2021 
(sessie B)

Voorzitter : Ineke Braak-van Kasteel
Aanvang  : 19.30 uur
Locatie        : commissiezaal de Blinkerd 
De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd via 
www.raadbergen-nh.nl

Coronacheck De Blinkerd

De Blinkerd past een coronacheck toe in de kantine voorafgaand 

en na afloop van de vergaderingen van de raad. Dit betekent dat 

iedereen die gebruik wil maken van de kantine een 

vaccinatiebewijs (app) plus identificatie moet kunnen tonen. 

Zonder bewijs en ID is er geen toegang tot de kantine. De 

coronacheck geldt niet voor de vergadering van de raad in de 

Blinkerd. De vergaderzalen en de publieke tribune zijn dus zonder 

coronacheck toegankelijk.

Indienen technische vragen

Technische vragen kunnen per mail via de griffie worden ingediend vóór 
donderdag 12.00 voorafgaand aan de vergadering

Agendapunt  1 Opening 19.30 uur

Agendapunt  2 Vragenhalfuur 19.30-20.00

Agendapunt  3 Overige onderwerpen 20.00-20.15
a. Toezeggingenlijst van de algemene raadscommissie 
b. Mededelingen/rondvraag

Agendapunt  4 Onderwerp 20.15-21.15
Voorstel betreft het vaststellen van de aangepaste nota 
beleid recreatieve verhuur woningen Bergen aan Zee en 
terrasflat Egmond aan Zee

Agendapunt  5 Onderwerp 21.15-21.45
Voorstel betreft het nemen van een coördinatiebesluit (Wro) 
ten behoeve van het bouwplan Duinkonijn te EaZ

Agendapunt  6 Onderwerp   21.45-22.00
Voorstel betreft het bestemmingsplan Herenweg 273A 
Egmond aan den Hoef en het beeldkwaliteitsplan gewijzigd 
vast te stellen

Agendapunt  7 Onderwerp  22.00-22.15
Voorstel betreft het bestemmingsplan Oorsprongweg 2 
Schoorl en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen

Agendapunt  8 Onderwerp  22.15-22.30
Voorstel betreft het bestemmingsplan Herenweg 37 
Egmond-Binnen vast te stellen

Agendapunt  9 Onderwerp  22.30-22.35
Voorstel betreft het verzoek tot verlaging van de jaarlijkse 
bijdrage gemeente Bergen aan de Gemeenschappelijke 
Regeling Omgevingsdienst NHN in te trekken

http://www.raadbergen-nh.nl/


Agendapunt  10 Onderwerp  22.35-22.40
Voorstel betreft in te stemmen met de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst NHN

Sluiting Streeftijd   22.40 uur

Bij een hamerstuk vindt besluitvorming (raad) na afloop van de commissie plaats. (14 oktober is 
hierop een uitzondering gezien de begroting, raad vindt 28 oktober plaats)
Bij een bespreekstuk vindt besluitvorming de eerstvolgende raad plaats.
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