
 
Bergen,  12 juni 2009  
 
 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag, 23 juni 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 
   

1.   Vragenhalfuur 
   
2.  Opening 
   
3.  Vaststellen van de agenda 
   
4.  Verslaglegging, bestuurlijke toezeggingen en ingekomen 

stukken 
   
  Verslaglegging (notulen) 26 mei inclusief voortzetting op 27 mei 2009 
  Lijst van bestuurlijke toezeggingen, bijgewerkt t/m 12 juni 2009 
  Ingekomen stukken 
   
  Hamerstukken 1

   
5. 06-41 Voorstel betreft de beslissing op een bezwaarschrift tegen het besluit 

een strook grond aan de openbaarheid te onttrekken ter hoogte van 
de Hoopweg 6 te Bergen en start nieuwe procedure 

   
6. 06-42 Voorstel betreft het vaststellen van de Bouwverordening gemeente 

Bergen 2009 
   
7. 06-43 Voorstel betreft het instemmen met de concept jaarrekening 2008 en 

de concept begroting 2010 (onder voorwaarden) van de Milieudienst 
Regio Alkmaar, en het kennisnemen van het milieuwerkprogramma 
voor de gemeente voor 2009 

   
8. 06-44 Voorstel betreft het instemmen met de ontwerpbegroting 2010 (onder 

voorwaarden) en de concept jaarrekening 2008 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
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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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9. 06-45 Voorstel betreft het instemmen met de aankoop in het kader van de 
Wet Voorkeursrecht Gemeenten van drie percelen aan het 
Nachtegalenpad te Egmond aan den Hoef en het vaststellen van de 
dekking van de daarmee gepaard gaande kosten 

   
10. 06-46 Voorstel betreft het vaststellen van een begrotingswijziging vanwege 

de ontvangst van de liquidatie-uitkering van de voormalige 
gemeenschappelijke regeling IZA – Nederland 

   
  Bespreekstukken 
   
11. 06-47 Voorstel betreft het instemmen met de Programmaverantwoording 

2008 en de Programmabegroting (onder voorwaarden) van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

   
12. 06-48 Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Schoorl- 

Kernen en de nota van beantwoording van de daarbij behorende 
inspraakreacties 

   
13. 06-49 Voorstel betreft op basis van de uitkomsten een onderzoek naar het 

nut, in te stemmen met het voortzetten van de ontwikkeling van een 
beeldmerk voor de gemeente Bergen 

   
14. 06-50 Voorstel betreft het vaststellen van de Verordening Wmo-adviesraad 

Bergen 
   
15. 06-51 Voorstel betreft het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen de 

aanwijzing van gronden waarop de Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
van toepassing is verklaard 

   
16. 06-52 Voorstel betreft het vaststellen van de begrotingswijziging behorende 

bij het initiatiefvoorstel Gemeentelijk Monumentenbeleid 
   
17. 06-53 Voorstel betreft het vaststellen van de Nota Cultuurhistorie en de 

bijhorende beantwoording van de inspraakreacties erop, en de 
dekking van de daarmee gepaard gaande kosten 

   
18. 06-54 Voorstel betreft het instemmen met het Klimaatbeleidsplan Bergen 

2009-2012 en de daarin opgenomen speerpunten en specifiek 
genoemde projecten 

   
19. 06-55 Voorstel betreft het toestemming verlenen aan het college tot het 

aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling met de gemeente 
Alkmaar voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen 
en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; 
vaststellen van de daarbij behorende voorwaarden 

   
20. 06-56 Voorstel betreft het vaststellen van de Jaarrekening 2008 van de 

gemeente Bergen en de bestemming van het resultaat 
   
21. 06-57 Voorstel betreft het kennisnemen van de Voorjaarsnota 2009 van de 

gemeente Bergen, de beleidsuitvoering per programma, het 
vaststellen van de financiële mutaties per programma en het 
beschikbaar stellen van (aanvullende) kredieten en wijzigingen in 
onttrekkingen aan voorzieningen en reserves 

   



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

 
 

De stukken liggen van 12 juni tot 23 juni 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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