
 
 

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

1.   Opening 
   
2.  Vaststelling van de agenda 
   
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) 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. 
   
4.  Schriftelijke vragen: melding 
   
  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 

   
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. 11-71 Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen het voorbereidingsbesluit 

van 30 januari 2007 



   
7. 11-72 Beslissing op bezwaarschrift, gericht tegen het raadsbesluit van 30 

januari 2007, inhoudende de vaststelling van het Globaal 
inrichtingsplan Hof te Bergen 

   
8. 11-73 Begroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011 van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
   
  Beantwoording schriftelijke vragen 
   
10.  2007 – nr 8 – Bloembollenbedrijfscomplex Egmondermeer 

(Verdegaal) 
 

   
  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 19 november 2007 
ter inzage in het gemeentehuis tot 9:00 uur op 27 november 2007 
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