
 
 

  
 
 
 
Bergen,  16 augustus 2007 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 28 augustus 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 
28 augustus 2007 op de website van de gemeente (www.bergen-nh.nl). 
 
 

GEWIJZIGDE AGENDA 
 
Agendanr. Voorstelnr.  
   

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

• Brief gedateerd 8 augustus 2007 van de heer F. Zomers 
(BOBbes) betreffende beëindiging lidmaatschap van de 
gemeenteraad van de gemeente Bergen. De brief wordt voor 
kennisgeving aangenomen. De raad neemt afscheid van de heer 
Zomers. 

• Brief gedateerd 23 augustus 2007 van de mevrouw A.M.C. Schep 
(D’66) betreffende beëindiging lidmaatschap van de 
gemeenteraad van de gemeente Bergen. De brief wordt voor 
kennisgeving aangenomen.  

   
4.  Benoeming en beëdiging raadslid 
   
  Besluitenlijsten, notulen, toezeggingenlijst raad, volglijst moties 

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

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

  a) Besluitenlijst raadsvergadering 26 juni 2007; 
b) Toezeggingenlijst raadsvergaderingen tot en met 

november 2006; 
c) Volglijst financiële goedkeuringen provincie in kader van 

preventief toezicht tot en met juli 2007. 
   
  Schriftelijke vragen: melding 
   
6.  Met gebruikmaking van artikel 38 van het reglement van orde zijn er 

schriftelijke vragen gesteld door de fractie van BOBbes over: 
 



 
 

• 2007 – nr 4 – het uitblijven bezwaarprocedure Verdergaal 
• 2007 – nr 5 – kunstgrasveld Duinrand S 
• 2007 – nr 6 – kunstwerk rotonde kern Bergen 

   
7.  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. 

   
8. 08-53 Regeling Presidium gemeente Bergen: wijziging van de regeling als 

gevolg van het opheffen van de Agendacommissie  
   
9. 08-54 Instellen reserve “afschrijvingslasten investeringen” en opheffen 

dekking kapitaallasten ten laste van bestemmingsreserves 
   
10. 08-55 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoongegevens 2007 
   
11. 08-56 WSW wachtlijsten: aanpak wachtlijsten door het inzetten van 

geldmiddelen voortvloeiend uit het amendement Irrgang van de 
Tweede Kamer 

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

neemt. 
   
12. 08-57 Milieudienst Regio Alkmaar: jaarrekening 2006 en begroting 2008 
   
13. 08-58 Kamperen in de gemeente Bergen: vaststellen van de beleidsnota 
   
14. 08-59 Reconstructie Zeeweg, Admiraal de Ruyterweg en gedeelte Prins 

Hendrikstraat te Egmond aan Zee; verhogen investeringskrediet. 
   
15. 08-60 Procedure burgemeestersbenoeming: 

a) Profielschets; 
b) Verordening vertrouwenscommissie;  
c) Benoeming leden vertrouwenscommissie 

   
16. 08-61 Begroting 2007: stand van zaken onthouding goedkeuring begroting 

door Provinciale Staten (wordt ter vergadering uitgereikt en 
digitaal maandag 27 of dinsdag 28 augustus 2007 beschikbaar) 

   
17. 08-62 Jaarrekening 2006: meerwerk en -kosten accountantscontrole  
   
  Initiatiefvoorstel 
   
18. 08-63 Stimuleren  innovatief ondernemen Toerisme en Recreatie: indiener 

VVD-fractie 
   
  Beantwoording schriftelijke vragen 
   
19.  2007 – nr 4 – het uitblijven bezwaarprocedure Verdergaal 
   
20.  Afscheid vertrekkend raadslid mevrouw A.M.C. Schep (D’66) 



   
21.  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 20 augustus 2007 ter 
inzage in het gemeentehuis tot 9:00 uur op 28 augustus 2007 
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