
  
 
 
 
Bergen,   15 maart 2007 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 27 maart 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 27 maart 2007 op de website van de gemeente 
(www.bergen-nh.nl). 
 
 
Agendanr. Voorstelnr.  
   

1.   Opening 
   
2.  Vaststelling van de agenda 
   
3.  Mededelingen:  

Brief gedateerd 4 maart 2007 van de heer E. Dekker (VVD) 
betreffende beëindiging lidmaatschap van de gemeenteraad van de 
gemeente Bergen. De brief wordt voor kennisgeving aangenomen 

   
  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 vragenhalfuur 31 oktober 2006 
b) Notulen raadsvergadering 31 oktober 2006  
c) Notulen raadsvergadering 30 januari 2007 
d) Besluitenlijst raadsvergadering 20 februari 2007  
e) Notulen raadsvergadering 20 februari 2007  
f) Volglijst financiële goedkeuringen provincie in kader van 

preventief toezicht tot en met 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. 03-20 Wijziging en benoeming commissieleden 
   
7. 03-21 Kamperen bij de boer: aanpassing aangenomen initiatiefvoorstel  
   
8. 03-22 Voorstel tot vaststelling van de 1e wijzigingsverordening 

 
 



 
 

Legesverordening 2007 
   
9. 03-23 Wet inburgering: kadernotitie en verordening 
   
10. 03-24 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 
   
  Bespreekstukken: B-stukken 
  Stukken waar de raad over discussieert voordat de raad een besluit 

neemt. 
   
11. 03-25 Accommodatiebeleid kern Bergen: uitgangspunten en werkwijze 
   
12. 03-26 Nieuwe Bergense School: voorbereidingskrediet  
   
13. 03-27 Huisvesting Brandweer 
   
  Beantwoording schriftelijke vragen 
   
14.  2006 – nr 29 – Besluitvorming zienswijzen 
  2006 – nr 33 – Nieuwe Bergense School 
   
.  Sluiting 

 
 
 
Hoogachtend, 
Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Bergen, 
 
 
M.J. Bijl 
 
De stukken liggen op aanvraag in de loop van de ochtend vanaf maandag 19 maart 2007 ter 
inzage in het gemeentehuis tot 9:00 uur op 27 maart 2007 


