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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

 

3. a. Besluitenlijst 30 oktober 2007. 
 

 

 b. Besluitenlijst 13 november 2007. 
 

 

 c. Besluitenlijst 27 november 2007. 
 

 

 d. Besluitenlijst 18 december 2007. 
 

 

 e. Besluitenlijst 29 januari 2007. 
 

 

 f. Notulen 29 januari 2008. 
 

 

  g. Toezeggingenlijst raadsvergaderingen tot en met november 
 2007. 
 

 

  h. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in het kader van 
 het preventief toezicht  tot en met december 2007. 
 

 

4. Ingekomen stukken. 
 

 

   
 HAMERSTUKKEN  
   
5. 
nr. 02-12 

Stemming amendement toeristische visie. 
De inhoud van het amendement luidt als volgt: 
Punt 3 te vervangen door: 
In te stemmen met een verlenging van 1 jaar voor de activiteiten van 
de Stuurgroep Toerisme en Recreatie, waarna evaluatie zal uitwijzen 
of verdere verlenging noodzakelijk is. Uiterlijk november 2008 met een 
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overzicht komen waarin is opgenomen welke doelen behaald zijn 
inclusief een financieel overzicht.  
Het hiervoor benodigde bedrag van € 70.000 is reeds opgenomen in 
de meerjaren begroting. 

 
Toelichting. 
Het voorliggende beslispunt vraagt een votering van € 210.000. 
Voortschrijdend inzicht zou kunnen uitwijzen dat de raad wellicht op dit 
moment te voorbarig is geweest. Een goede evaluatie na een jaar is 
dan ook op zijn plaats. De stuurgroep heeft een actieplan opgesteld. 
Deze acties worden voor een (groot) deel uitgevoerd door andere 
(gesubsidieerde) instellingen/organisaties (SWB, KCB, OR). Om te 
voorkomen dat veel organisaties/instellingen dezelfde 
acties/doelstellingen nastreven/uitvoeren, is het van belang de acties 
te toetsen bij de al bestaande organisaties/instellingen. 
 

 Toeristische Visie en Actieplan 2008-2013 Bergen-Egmond-
Schoorl. 
Voorgesteld besluit: 
1. Kennis te nemen van de Toeristische Visie en Actieplan 2008-
 2013. 
2. De stuurgroep toerisme en recreatie opdracht te geven om de 
 acties integraal uit te werken, een prioritering aan te brengen en te 
 toetsen op haalbaarheid. 
3. In te stemmen met een verlenging van drie jaar voor de activiteiten 
 van de stuurgroep toerisme en recreatie in de periode 2008-2010 
 en de benodigde gelden hiervoor vrij te maken (€ 70.000 per jaar) 
 wat al is opgenomen in de meerjarenbegroting. 
 

 

   
 BESPREEKSTUKKEN  
   
6. 
nr. 02-13 

Aanschaf parkeerapparatuur parkeerplaats Hargen aan Zee. 
Voorgesteld besluit: 
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1. In te stemmen met het aanbrengen van parkeerapparatuur op het 
 parkeerterrein in Hargen aan Zee ten einde het innen van 
 parkeergelden volgens het “achteraf betaalsysteem” mogelijk te 
 maken. 
2. Een investeringskrediet ad. € 185.000 beschikbaar te stellen. 
3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
4. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 
 moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, 
 goedkeuring van de begrotingswijziging door Gedeputeerde 
 Staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 
  

7. 
nr. 02-14 

Beleidsnotitie masten voor mobiele telecommunicatie gemeente 
Bergen en de nota van beantwoording inspraakreacties. 
Voorgesteld besluit: 
Vast te stellen de beleidsnotitie voor mobiele telecommunicatie 
gemeente Bergen en de daarbij behorende nota van beantwoording 
inspraakreacties. 
 

 

8. De Watertoren. 
 

 

9. 
nr. 02-15 

Initiatiefvoorstel fractie PvdA: gemeentelijk monumentenbeleid in 
Bergen. 
Voorgesteld besluit: 
1. Het college te vragen voor de raad een voorstel voor 
 monumentenbeleid voor te bereiden, waarin de in het 
 initiatiefvoorstel genoemde elementen zijn meegenomen. 
2. Het college te vragen om bij het voorbereiden van het voorstel 
 voor monumentenbeleid een beleid van actieve participatie voor te 
 staan, zoals in het voorstel is benoemd. 
3. Voor het uitwerken van het voorstel voor monumentenbeleid 
 eenmalig een budget van € 100.000 beschikbaar te stellen. 
4. Voor de uitvoering van het nieuwe beleid uit het 
 onderhoudsbudget openbaar gebied € 50.000 ter beschikking te 
 stellen voor onderhoud en inrichting van gebied rond 
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 gemeentelijke monumenten. 
 
De bij het besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 
moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, goedkeuring 
van de begrotingswijziging door Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland is verkregen. 
  

10. Sluiting. 
 

 

 


	Opening.

