
  
 
 
 
Bergen,  april 2007 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 24 april 2007 om 20:00 uur 
in het voormalige gemeentehuis, Elkshove 1 te Bergen. Voorafgaande aan de raadsvergadering 
is er van 19.30 tot 20.00 uur het vragenhalfuur. Indien er geen vragen zijn vervalt dit 
vragenhalfuur. U kunt dit nalezen op 24 april 2007 op de website van de gemeente 
(www.bergen-nh.nl). 
 
 
Agendanr. Voorstelnr.  
   

1.   Opening 
   
2.  Vaststelling van de agenda 
   
3.  Benoeming en beëdiging raadslid 
   
  Besluitenlijsten, notulen, toezeggingenlijst raad, volglijst moties 

raad, volglijst financiële goedkeuring i.v.m. preventief toezicht 
   
4.  • Besluitenlijsten;  

• Notulen;  
• Toezeggingenlijst;  
• Volglijst moties en volglijst financiële goedkeuring  
 

  a) Verslag raadsbrede commissie 1 november 2006, 
voorgezet op 8 november 2006  

b) Notulen begrotingsraad 14 november 2006  
c) Verslag vragenhalfuur 19 december 2006 
d) Notulen raadsvergadering 19 december 2006  
e) Verslag vragenhalfuur 27 maart 2007 
f) Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2007  
g) Notulen vragenhalfuur 27 maart 2007   

 
   
5.  Ingekomen stukken  
   
  Hamerstukken: A-stukken  

Stukken die de raad niet meer bespreekt en waarvan het besluit direct 
door de raad genomen wordt. Hierbij is het mogelijk een 
stemverklaring af te leggen. 

   
6. 04-28 Benoemingen commissieleden (VVD) mutaties 

    
7. 04-29 Benoemen leden regionale programmaraad Multikabel 
   
  Bespreekstukken: B-stukken 
  Stukken waar de raad over discussieert voordat de raad een besluit 

 
 



 
 

neemt. 
   
8. 04-30 Kunstgras Duinrand S: krediet en dekking lasten van de aanleg 
   
9. 04-31 Detailhandel gemeente Bergen: structuurvisie 
   
10. 04-32 Peuterspeelzaalbeleid voor de periode 2007-2010 
   
11. 04-33 Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2001: aanvulling 

met artikel over veiligheidsrisicogebieden 
   
12. 04-34 Vergaderlocatie van de gemeenteraad van Bergen (o.v.b. 

nazending) 
   
.  Sluiting 

 
 
 
Hoogachtend, 
Voorzitter van de gemeenteraad van Bergen, 
 
 
mr A. Ph. Hertog 
 
De stukken liggen op aanvraag in de loop van de ochtend vanaf maandag 16 april 2007 ter 
inzage in het gemeentehuis tot 9:00 uur op 24 april 2007 


