
  
 
 
 
Bergen,  13 september 2007 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 25 september 2007 om 
20:00 uur in De Beeck 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 25 september 2007 op de website van de gemeente (www.bergen-nh.nl). 
 

GEWIJZIGDE AGENDA 
Agendanr. Voorstelnr.  
   

1.   Opening 
   
2.  Vaststelling van de agenda 
   
2.a.  Benoeming en beëdiging raadslid D66  
   
3.  Besluitenlijsten, notulen, toezeggingenlijst raad, volglijst moties 

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

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

  a) Besluitenlijst raadsbrede commissie 10 september 2007; 
b) Toezeggingenlijst raadsbrede commissie 10 september 

2007;  
c) Volglijst financiële goedkeuringen provincie in kader van 

preventief toezicht tot en met augustus 2007. 
   
4.  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. 

   
5. 09-66 Benoeming commissieleden 
   
6. 09-67 Beleidsplan gebouwen en woningbeheer 
   
7. 09-68 Instemmen jaarstukken 2006 van de Veiligheidsregio Noord-Holland-

Noord 
   
8. 09-69 Museaal Centrum: voortgang en vrijgeven krediet 
   
9. 09-70 Aanpassing in het “productieproces” en de planning van het project 

herziening bestemmingsplannen en aanpassing van het 

 
 



 
 

productieproces voor het bestemmingsplan Bergen Centrum 
Beschermd Dorpsgezicht   

   
  Bespreekstukken: B-stukken 
  Stukken waar de raad over discussieert voordat de raad een besluit 

neemt. 
   
10. 09-71 Dekking kosten i.v.m. verkoop Kogendijk 91 te Bergen 
   
11. 09-72 Beleidsplan wegbeheer 
   
12. 09-73 Beleidsplan begraafplaatsen 
   
13. 09-74 Evaluatie toeristenbelasting 
   
14. 09-75 Vaststellen normenkader 2007 
   
15. 09-76 2e kwartaal rapportage  (rapportage in uw bezit) 
   
16. 09-65 Bureau Griffier: personele zaken  

• Ontslagbesluit beleidsmedewerker Bureau Griffier 
• Intrekken benoeming griffier (beschikbaar 24.09.2007) 
• Benoeming interim griffier (beschikbaar 24.09.2007) 
• Tijdelijke inhuur ondersteuning raad ten behoeve van de 

functies/werkzaamheden 
commissiegriffier(s)/beleidsmedewerker(s) Bureau Griffier 
(beschikbaar 24.09.2007) 

   
  Beantwoording schriftelijke vragen 
   
17.  2007 – nr 5 – Duinrand S 

2007 – nr 6 – Kunstwerk rotonde kern Bergen 
   
  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 17 september 2007 
ter inzage in het gemeentehuis tot 9:00 uur op 25 september 2007 
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