Bergen, 24 maart 2010

Aan de leden van de raad,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 30 maart 2010
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.

19.30 uur
opening

2.

Vaststellen van de agenda
Verslaglegging, toezeggingenlijst en ingekomen stukken
• Verslaglegging (notulen) 16 en 24 februari 2010, 9 en 11 maart 2010
• Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot 16 maart 2010
• Ingekomen stukken

5.

6.

03-12

Hamerstukken 1
Voorstel betreft het vaststellen van de Verordening Inrichting
Antidiscriminatievoorziening gemeente Bergen

7.

03-13

Voorstel betreft het instellen van een reserve Wijkgericht Werken

8.

03-14

Voorstel betreft het vaststellen van het delegatie- en mandaatbesluit
gemeente Bergen 2010

9.

03-16

10.

03-17

Voorstel betreft in te stemmen met het plan van aanpak Structuurvisie
Landelijk Gebied en kennis te nemen van de daarbij behorende
dekkingsvoorstellen en het vaststellen van de daarbij behorende
begrotingswijziging

3.

03-25

Vanaf 21.00 uur:
A Bespreking resultaat formatieproces
B Vaststellen van het coalitieakkoord als onderlegger voor de

Bespreekstukken
Voorstel betreft de actualisering egalisatievoorziening onderhoud
gemeentelijke gebouwen en woningen 2009-2013

1

werkzaamheden van het college

4.

03-18

Benoemingen:
Benoeming wethouders

03-19

Installatie nieuwe raadsleden

03-20

Aanwijzen 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad

03-21

Benoeming burgercommissieleden

03-22

Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de
raadscommissies:
- Algemene Raadscommissie
- Adhoc Commissie Bestemmingsplannen
- Tijdelijke Vakcommissie Gemeentehuis

03-23

Benoeming leden en plaatsvervangers van de commissie:
- Commissie van Onderzoek
- Adhoc Commissie Bestemmingsplannen
- Tijdelijke Vakcommissie Gemeentehuis
Sluiting

Hoogachtend,
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen,

drs. H. Hafkamp
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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.
De bij de agenda behorende stukken liggen van 22 maart tot 30 maart 2010 ter inzage in het
gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Bergen, Egmond aan den Hoef en Schoorl
De stukken behorende bij agendapunt 3 en 4 worden tijdens de
vergadering uitgereikt
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