
 
 

  
 
 
 
Bergen,  25 januari 2007 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 30 januari 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 30 januari 2007 a.s. op de website van de 
gemeente (www.bergen-nh.nl). 
 
 
GEWIJZIGDE AGENDA 
 
 
Agendanr. Voorstelnr.  
   

1.   Opening 
   
2.  Vaststelling van de agenda 
   
   
   
  Schriftelijke vragen: melding 
   
   
3.  Met gebruikmaking van artikel 38 van het reglement van orde zijn er 

schriftelijke vragen gesteld door de fractie van BOBbes over: 
• 2006 – nr 33 – Nieuwe Bergense School 
• 2006 – nr 34 – Vergunningverlening kampeerterrein 

Koningshof 
   
4.  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. 

   
5. 01-01 Deelname experiment stemmen in Willekeurig Stembureau 
   
6. 01-02 Wijziging incassotermijnen in belastingverordeningen 
   
7. 01-03 Beslissing op bezwaarschriften van de heer P.B. uit Schoorl, familie 

K.-B. uit Bergen en de heer A.H.F. R. uit Alkmaar tegen 
voorbereidingsbesluit herziening alle bestemmingsplannen 
voormalige gemeente Schoorl. Noordelijk deel bestemmingsplan 
“Weidegebied 1994”en alle bestemmingsplannen in Zuidelijk deel 
dorpskern Bergen 



   
8. 01-04 Beslissing op bezwaarschrift van de heer N.P.  uit Egmond aan Zee 

tegen afwijzing toekenning schadevergoeding 
   
  Bespreekstukken: B-stukken 
  Stukken waar de raad over discussieert voordat de raad een besluit 

neemt. 
   
9. 01-05 Tijdelijke huisvesting Lucebertschool en Matthieu Wiegmanschool 

Huisvesting gemeenteraad 
   
10. 01-06 Globaal Inrichtingsplan Hof te Bergen 
   
11. 01-07 Bezwaarschrift de heer L.L. te Egmond aan den Hoef tegen het 

raadsbesluit van 28 februari 2006 
   
12. 01-08 Beroep tegen Tracébesluit N9 Koedijk – De Stolpen van 15 december 

2006 
   
13.a 01-09 Planning project herziening bestemmingsplannen  
13.b 01-12 Voorbereidingsbesluit (stukken worden ter vergadering uitgedeeld) 
   
14. 01-10 Normenkader rechtmatigheid 2006 
   
15. 01-11 Externe inhuur ten behoeve van Bureau Griffier (nazending onder 

voorbehoud) 
   
  Beantwoording schriftelijke vragen 
   
16.  2006 – nr 29 – Besluitvorming zienswijzen 
   
  2006 – nr 30 – Juistheid jaarrekening en begrotingsinfo 
   
  2006 nr 31 en 32 – Vertraging in beantwoording van schriftelijke 

vragen over onrechtmatige uitgaven (31) en over ontwikkeling 
centrum Bergen (32) 

   
  2006 – nr 31 – Onrechtmatige uitgaven  
   
  2006 – nr 34 – Vergunningverlening kampeerterrein Koningshof 
   
  2006 – nr 32 – Ontwikkeling centrum Bergen 
   
17.  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 22 januari 2007 ter 
inzage in het gemeentehuis tot 9.00 uur op 30 januari 2006 
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