
Bergen,  4 december 2008  
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 16 december 
2008, aanvang 19.30 uur in De Beeck te Bergen. Voorafgaand aan de opening van de 
vergadering vindt het vragenhalfuur plaats indien bij de voorzitter vragen zijn ingediend. U kunt 
dit nalezen op de dag van de raadsvergadering vanaf 10.00 uur op  www.bergen-nh.nl. 
 
Agendanr. Voorstelnr. AGENDA 
   

1.   Vragenhalfuur 
2.  Opening 
3.  Vaststelling van de agenda 
   
4.  Verslaglegging, bestuurlijke toezeggingen en afdoeningen, 

volglijst financiële goedkeuringen provincie 
  Verslaglegging (notulen) 25 november 2008 
  Lijst bestuurlijke toezeggingen en afdoeningen 
  Volglijst financiële goedkeuringen provincie 
   
5.  Ingekomen stukken 
   
  Hamerstukken 1

12. 12-88 Vaststellen Normenkader 2008 
6. 12-82 Benoeming burgercommissieleden VVD fractie 
7. 12-83 Kerstgratificatie 2008 minima 
8. 12-84 Vaststellen belasting- en retributieverordeningen 2009 

- Verordening op de heffing en invordering van afvalstofheffingen en 
reinigingsrechten 2009 
- Tarieventabel behorende bij de verordening reinigingsheffingen 
2009 
- Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 
2009 
- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2009 
- Verordening op de heffing en invordering van leges 2009 
- Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2009  
- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 
2009 
- Tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 
2009 
- Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009 
- Verordening op de heffing en invordering van onroerende 
zaakbelastingen 2009 

                                                 

 
 

1

1 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. 

http://www.bergen-nh.nl/
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- Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 
2009 
- Tarieventabel behorende bij de verordening parkeerbelastingen 
2009 
- Verordening op de heffing en invordering van precariorechten 2009 
- Tarieventabel behorende bij de verordening van precariorechten 
2009 
- Verordening op de heffing en invordering van watertoeristen-
belasting 2009 
- Verordening op de heffing en invordering van IBA-aansluitrechten 
2009 
- Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Bergen 2009 
- Tarieventabel behorende bij de verordening aansluitvoorwaarden 
riolering gemeente Bergen 
- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing gemeente 
Bergen 2008 
 

   
  Bespreekstukken 
9. 12-85 Vaststellen verordening Toeristenbelasting 2009 
10. 12-86 Vaststellen Langdurigheidstoeslag Bergen 2009 
11. 12-87 Handhavingsbeleid permanent wonen in recreatiewoningen 
   
  Sluiting 

 
 
Hoogachtend, 
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen, 
 
 
drs. H. Hafkamp 

 
 
 

De stukken liggen van 8 december tot 16 december 2008 ter inzage. 
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