
BESLUITENLIJST  
vergadering van de gemeenteraad gehouden op 27 november 2007 

 
 
Aanwezig: 
raadsleden:   
dhr. M.J. Bijl (GB) 
dhr. J.A.M. Haring (GB) 
dhr. A. Hietbrink (GL) 
mw. J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA) 
dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD) 
dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA) 
dhr. R. de Jong (VVD) 
mw. A.K. Kindt (PvdA) 
dhr. J. Korver (PvdA) 
dhr. A.H. v.d. Leij (PvdA) 
mw. J.L. Luttik-Swart (GB) 
dhr. A. Maarsse (BOBbes) 
dhr. T. Meedendorp (VVD)  
dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA) 
dhr. H.G.J.J. Schiering (GB) 
dhr. D. Zwart (CDA)  
 

Aanwezig: 
 
voorzitter:   
dhr. A.Ph. Hertog 
 
griffier: 
dhr. H.A. v.d. Meulen 
 
wethouders:   
dhr. J. Mesu 
dhr. A. Plomp 
dhr. J.A. Stam 
mw. E. Trap 
 

Afwezig met kennisgeving: 
mw. J.W.W.M. Boers (CDA) 
mw. M.E. Diels (GB) 
dhr. P. Edelschaap (GL) 
dhr. N.C.J. Groot (CDA) 
dhr. C. Roem (VVD) 
mw. A.M. de Ruiter (D66) 
dhr. C.P.G. Veldt (CDA) 
 
Loting voor hoofdelijke stemming: 
 

 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen in de vergadering gehouden op 5 maart 2008 
 
de griffier   de voorzitter 
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1. Opening. 
 

• Na afloop van de raadsvergadering vindt een informele besloten 
raadsbijeenkomst plaats over de Gebiedsontwikkeling. 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. a. Verslag vragenhalfuur 30 oktober 2007. 
 
b. Besluitenlijst 30 oktober 2007. 
 
c. Verslag raadsbrede commissievergadering 25 oktober 2007. 
 
d. Notulen 30 oktober 2007. 
 
e. Toezeggingenlijst raadsvergaderingen tot en met oktober 
 2007. 
 
 
f. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in kader van 
 preventief toezicht tot en met oktober 2007. 
 

a. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
b. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
c. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
d. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
e. De raad besluit de toezeggingenlijst aan te houden en voor 
      kennisgeving aan te nemen, en eerst door het presidium te laten 
      behandelen en voorzien van voorstellen richting de raad.  
 
f. De volglijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Melding schriftelijke vragen. 
Met gebruikmaking van artikel 38 van het reglement van orde zijn er 
schriftelijke vragen gesteld door de fractie van de PvdA over; 
2007 - nr. 7 beleid voor het ter inzage leggen van stukken. 
 

De schriftelijke vragen worden binnen de daarvoor gestelde termijn 
beantwoord. 

5. Ingekomen stukken. 
 

Het ingekomen stuk (8) (brief Jeugdbelangen Egmond aan den Hoef 
over plannen Slotpark Egmond aan den Hoef) wordt toegevoegd aan 
de stukken voor de commissie.  
 
Met inachtneming van het bovenstaande wordt de lijst met ingekomen 
stukken vastgesteld. 
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A-STUKKEN 
   
6. 
nr. 11-71 

Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen het 
voorbereidingsbesluit van 30 januari 2007. 
Voorgesteld besluit: 
beschikkende op het bezwaarschrift van de heer B.J.B., gericht tegen 
het voorbereidingsbesluit van 30 januari 2007 dat is genomen ten 
behoeve van de herziening van de bestemmingsplannen Landelijk 
Gebied Noord, Schoorl, Dorpskern en omliggende kernen en Bergen 
Dorpskern Zuid en conform het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
2. het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten. 
 

• De raad besluit conform voorstel. 

7. 
nr. 11-72 

Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen het raadsbesluit van 
30 januari 2007, inhoudende de vaststelling van het Globaal 
Inrichtingsplan Hof te Bergen. 
Voorgesteld besluit: 
het bezwaarschrift van de heer /mevrouw M.J.P.K., ingediend namens 
mevrouw M.A.M. P., conform het advies van de commissie van advies 
voor de bezwaarschriften kennelijk niet ontvankelijk te verklaren. 
 

• De raad besluit conform voorstel. 

8. 
nr. 11-73 

Begroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
Voorgesteld besluit: 
in te stemmen met de ontwerpbegroting 2008 en de meerjarenraming 
2009-2011 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 

• De raad besluit conform voorstel. 
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BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 

   
9. 2007 - nr. 8 – Bloemenbollenbedrijvencomplex Egmondermeer 

(Verdegaal). 
 

Door de raad wordt een aantal aanvullende vragen gesteld en door het 
college beantwoord. De beantwoording van de schriftelijke en 
mondelinge vragen geeft geen verdere aanleiding tot het stellen van 
vragen. 

10. Sluiting. 
 

 

 


	Opening.

