Bergen, 7 april 2011
Aan de leden van de raad,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 14 april 2011
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

3.

Verslaglegging, toezeggingenlijst en ingekomen stukken
Verslaglegging (notulen) raad van 10 en 22 maart 2011
Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 29 maart 2011
Lijst ingekomen stukken week 10 tot en met week 14
Benoemingen

4.0

04-025

Eervol ontslag wethouder en vaststellen wethoudersformatie

4.1

04-019

Benoeming voorzitter Algemene Raadscommissie

Hamerstukken 1

1

5.

04-020

Voorstel betreft de uitwerking motie Verbonden Partijen vast te stellen
en het bijbehorende format inzake rapporteren over de verbonden
partijen in de programmabegroting en jaarrekening voor kennisgeving
aan te nemen

6.

04-021

Voorstel betreft het vaststellen van de Nota Activabeleid gemeente
Bergen 2011

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.

1

Bespreekstukken

7.

04-022

8.

04-023
04-024

Voorstel betreft het besluit d.d. 9 december 2010 aanwijzen accountant
in te trekken Ernst & Young Accountants LLP aan te wijzen voor de
controle van de jaarrekeningen voor de periode van de raadsperiode
Planning en voortgang realisatie nieuw gemeentehuis:
04-023 Instemmen met de vervolgfase en uitwerking scenario’s
04-024 Opdrachtverlening advisering door tijdelijke vakcommissie
gemeentehuis.

Hoogachtend,
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen,

drs. H. Hafkamp

De bij de agenda behorende stukken liggen van maandag 4 april 2011 tot en met donderdag 14 april 2011 ter inzage in het
gemeentehuis en in de openbare bibliotheken Bergen, Egmond aan den Hoef en Schoorl
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