
 
Bergen,  10 september 2009  
 
 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 22 september 
2009 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 
   

0.  Vragenhalfuur 
   
1.  Opening 
   
2. 09-59 Benoeming en beëdiging van de heer J.W. Apeldoorn tot raadslid van 

het CDA  
   
3.  Vaststellen van de agenda 
   
  Verslaglegging, bestuurlijke toezeggingen en ingekomen 

stukken 
   
4.  Verslaglegging (notulen) 23 juni met voortzetting op 25 juni 2009 

Verslaglegging (notulen) 25 juni 2009 
  Lijst van bestuurlijke toezeggingen per 25 juni 2009, bijgewerkt t/m 10 

september 2009 
  Afdoeningslijst bestuurlijke toezeggingen 
  Ingekomen stukken 
   
  Hamerstukken 1

   
5. 09-60 Voorstel tot ontslag van mevrouw F. Limbeek en de heer N.Tijmes als 

burgercommissieleden van fractie BOBbes en de benoeming van de 
heer C. Kraakman tot burgercommissielid van  fractie BOBbes 

   
6. 09-61 Voorstel tot benoeming van mevrouw  D.M.H. Bakker tot 

burgercommissielid van fractie VVD 
   
7. 09-62 Voorstel tot ontslag van de heer H.F. Zeiler als burgercommissielid 

van de fractie PvdA 

                                                 

 
 

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/


   
8. 09-63 Voorstel tot het heffen van leges voor een Bibob aanvraag 
   
9. 09-64 Voorstel tot advisering aan het Commissariaat voor de Media tot 

verlenging zendtijd RTV80 
   
10. 09-65 Voorstel tot onttrekking aan de openbaarheid van grond aan de 

Hoopweg 6 
   
11. 09-66 Voorstel betreft de beslissing op het bezwaarschrift van de KPN tegen 

de aanwijzing Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
   
12. 09-67 Voorstel tot een proef van plaatsing van ondergrondse containers 

voor afvalinzameling 
   
13. 09-68 Voorstel tot het vaststellen van kaders voor en de startnotitie over het 

opzetten van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
   
  Bespreekstukken 
   
14. 09-69 Voorstel tot de bekrachtiging van de noodverordeningen wegens de 

ernstige bosbrand in Schoorl  
   
15. 09-70 Initiatiefvoorstel van de VVD tot het instellen van een programma 

management bureau voor het project ‘Mooi Bergen’ 
   
16. 09-71 Besluit tot het instellen van een Bestemmingsreserve ‘Voorzieningen’ 

van € 1.000.000 
   
17.  Sluiting 
   

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

 
 

De stukken liggen van 14 september tot 22 september 2009 ter inzage in het gemeentehuis, 
openingstijden op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en in de openbare bibliotheken Bergen en 
Egmond aan den Hoef  
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