
 
Bergen,  15 oktober 2009  
 
 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 27 oktober 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, bestuurlijke toezeggingen en ingekomen 

stukken 
   
3.  Verslaglegging (notulen) 22 september 2009 
  Lijst van bestuurlijke toezeggingen per 22 september 2009, bijgewerkt 

t/m 15 oktober 2009 
  Ingekomen stukken 
   
  Hamerstukken 1

   
4. 10-72 Voorstel betreft het uitroepen van de gemeente Bergen tot Millennium 

Gemeente en het beschikbaar gaan stellen van middelen 
   
5. 10-73 Voorstel betreft het aanschaffen en plaatsen van ondergrondse en 

bovengrondse containers voor de inzameling van 
kunststofverpakkingsafval en de financiering ervan 

   
6. 10-74 Voorstel betreft het beschikbaar stellen van krediet voor de aanleg 

van een trapveld voor de jeugd in Egmond aan Zee 
   
7. 10-75 Voorstel betreft het vaststellen van de verordening Tijdelijke Regels 

Wet Investeringen in Jongeren (WIJ) 
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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/


8. 10-76 Voorstel betreft het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de 
wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 

   
9. 10-77 Voorstel betreft het vaststellen van de beleidsregels onder welke 

voorwaarden een onttrekking aan de algemene reserve als dekking 
kan worden voorgesteld 

   
10. 10-78 Voorstel betreft het vaststellen van het normenkader voor de 

rechtmatigheidcontrole van de Jaarrekening 2009 
   
11. 10-79 Voorstel betreft het verstrekken van een bedrag ad € 215.650 ten 

laste van het begrotingssaldo 2009 voor het versterken van een 
ecologische zone aan de Heilooer Zeeweg en omgeving 

   
  Bespreekstukken 
   
12. 10-80 Voorstel betreft het structureel verhogen van subsidie aan de regio- 

VVV, het sluiten van de VVV vestiging in Schoorl en het openen van 
een VVV agentschap in Schoorl 

   
13. 10-81 Voorstel betreft het vaststellen van de notitie Burgers Betrokken, het 

Participatiebeleid en de kaders voor wijkgericht werken  
   
14. 10-83 Voorstel betreft het verkopen van grond voor de realisatie van het 

bouwplan Plein 31-35 te Bergen 
   
15. 10-84 Voorstel betreft vaststellen Najaarsnota 2009 
   
  Sluiting 
   

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

 
 

De stukken liggen van 19 september tot 27 oktober 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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