
 
 

  
 
 
 
Bergen,  14 juni 2007 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 26 juni 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 26 juni 2007 op de website van de gemeente 
(www.bergen-nh.nl). 
 
 
Agendanr. Voorstelnr.  
   

1.   Opening 
   
2.  Vaststelling van de agenda 
   
  Besluitenlijsten, notulen, toezeggingenlijst raad, volglijst moties 

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

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

   
a) Besluitenlijst raadsvergadering 29 mei 2007 
b) Notulen raadsvergadering 29 mei 2007  
c) Toezeggingenlijst raadsvergadering tot en met november 

2006  
d) Volglijst financiële goedkeuringen provincie in kader van 

preventief toezicht tot en met mei 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. 06-41 Wijziging en benoeming lid commissie Bestemmingsplannen 
   
6. 06-42 Statutenwijziging ISOB en ISOB-raad regeling 
   
   
   
  Bespreekstukken: B-stukken 
  Stukken waar de raad over discussieert voordat de raad een besluit 

neemt. 
   



 
 

7. 06-43 Aanpak wateroverlast Egmond aan Zee en Bergen aan Zee 
   
8a. 06-44 Het horen van de raad over de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 

WRO; duinbalkons en strandafgang 
   
8b.  Voorbereidingsbesluit voor legalisatie van vier duinbalkons en een 

strandafgang, alsmede twee te plaatsen kiosken op de Boulevard in 
Egmond aan Zee 

   
9. 06-45 Notitie “Vrijkomende en voormalige agrarische bebouwing” welke in 

de bestemmingsplannen verwerkt gaat worden 
   
10. 06-46 Notitie “Het hebben en houden van paarden en paardenbakken” 

welke in de bestemmingsplannen verwerkt gaat worden 
   
11. 06-47 Notitie “Planologische visie recreatiewoningen op particuliere erven 

met woonbestemming” welke in de bestemmingsplannen verwerkt 
gaat worden 

   
12. 06-48 Wmo: 4-jarig beleidsplan vaststellen van de kadernota (wordt 

nagezonden na workshop 18 juni 2007) 
   
13. 06-49 Vergaderlocatie gemeenteraad (wordt nagezonden) 
   
  Beantwoording schriftelijke vragen 
14.   
  • 2007 – nr 1 – Emmalaan 5: Ruimtelijke procedure en 

mogelijke voorkeursbehandeling 
• 2007 – nr 2 – uitvoering voorbereidingsbesluit en artikel 19 

WRO procedures 
• 2007 – nr 3 – ( on)mogelijkheden tot gebruik van onjuistheden 

door de gemeente tijdens juridische procedures en 
transparantie van besluitvorming 

   
  Initiatiefvoorstel 
   
15.  Stimuleren  innovatief ondernemen Toerisme en Recreatie: indiener 

VVD-fractie 
   
.  Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na sluiting van het openbare gedeelte van de vergadering wordt voorgesteld om in 
beslotenheid door te vergaderen. 
 
 
 
Agendanr. Voorstelnr.  
   
1.  Opening 
   
2.  Vaststelling van de agenda 
   
3. 06-50 Alsnog beschikbaar stellen budget ten behoeve van investeringen in ’t 

Oude Raethuys (wordt nagezonden) 
   
4. 06-51 Sportcomplex Watertoren Egmond aan Zee (wordt nagezonden) 
   
5.  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 18 juni 2007 ter 
inzage in het gemeentehuis tot 9:00 uur op 26 juni 2007 

 
 


