
 
Bergen,  12 november 2009  
 
 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 24 november 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.  Vaststellen van de agenda 
   
  Verslaglegging en ingekomen stukken 
   
3.  Verslaglegging (notulen) 27 oktober 2009 
  Ingekomen stukken 
   
  Hamerstukken 1

   
4. 11-86 Voorstel betreft het vaststellen van de wijzigingen in de  

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-
Kennemerland 

   
5. 11-87 Voorstel betreft het vaststellen van de verordening wachtlijstbeheer 

Sociale Werkvoorziening WSW 
   
6. 11-88 Voorstel betreft het indienen van de begrotingswijzing gevolgen 

september circulaire  
 
 
 
 

  

  Bespreekstukken 
   

                                                 

 
 

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/


7. 11-89 Voorstel betreft het instemmen met de Jaarrekening 2008 GGD 
Hollands Noorden, de begrotingswijziging 2009, begroting 2010 en de 
verhoging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner 

   
8. 11-90 Voorstel betreft het vaststellen van kaders voor Jaarrond exploitatie 

Strandpaviljoens, aan de hand van een inspraaknota en beleidsnotitie
   
9. 11-91 Voorstel betreft het vaststellen van de uitgangspunten voor 

structuurvisie Schoorl Klopt 
   
10. 11-92 Voorstel betreft het vaststellen van de standpuntbepaling 

Rijksinpassingsplan Bergermeer gasopslag  
   
11. 11-93 Voorstel betreft het initiatiefvoorstel VVD over het instellen van een 

restauratiefonds gemeentelijke monumenten/panden in Bergen en het 
beschikbaar stellen van gelden uit de Algemene Reserve (wordt 
nagezonden) 

   
12. 11-94 Voorstel betreft het indienen van zienswijzen op de Provinciale 

Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke verordening Structuurvisie 
(wordt nagezonden) 

   
13. 11-95 Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Bergen 

Nieuw Kranenburg (wordt nagezonden) 
   
  Sluiting 
   

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

 
 

De stukken liggen van 16 november tot 24 november 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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