
 
 

  
 
 
 
Bergen, 16 mei 2007 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op  29 mei 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 29 mei 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) Notulen raadsvergadering 19 december 2006 
b) Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2007  
c) Notulen raadsvergadering 27 maart 2007 
d) Verslag vragenhalfuur 24 april 2007 
e) Notulen raadsvergadering 24 april 2007  
f) Toezeggingenlijst raadsvergadering tot en met november 

2006  
g) Volglijst financiële goedkeuringen provincie in kader van 

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

schriftelijke vragen gesteld door de fractie van BOBbes over: 
• 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 

   
  Ingekomen stukken 
   



5.  Ingekomen stukken: 
a) ingekomen stukken lijst van april 2007: doorgeschoven uit de raad 
van 24 april 2007 

  b) ingekomen stukken lijst van mei 2007 
   
  Hamerstukken: A-stukken 
   
6. 05-36 Benoeming bestuurslid SOVON 
   
7. 05-37 Benoeming loco-griffier 
   
  Bespreekstukken: B-stukken 
  Stukken waar de raad over discussieert voordat de raad een besluit 

neemt. 
   
8. 05-38 Jaarstukken 2006: 

• Jaarstukken 2006 (reeds in uw bezit) 
• Accountants rapport en –verklaring behorende bij de 

jaarrekening 2006 (reeds in uw bezit); 
• Bestemming saldo Jaarrekening 2006 (reeds in uw bezit); 
• Rapport van bevindingen van de commissie van Onderzoek  

   
9. 05-39 1e Kwartaalrapportage 2007 
   
10. 05-40 Reorganisatie gemeente Bergen: instellen van een reserve ten 

behoeve van de kosten 
   
  Motie(s) over niet op de agenda opgenomen onderwerpen 
   
  Homohuwelijken zonder voorbehoud: aangehouden motie van 24 april 

2007: 
   
.  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 21 mei 2007 ter 
inzage in het gemeentehuis tot 9:00 uur op 29 mei 2007 
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