
  
 

 
 
 
Bergen,  29 november 2012  
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 13 december 
2012 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. 
 
 

Agendanr. Voorstelnr. AGENDA 
   

00.  Vragenhalfuur 
   

01. 
 

 Opening 

02. 
 

 
 

Vaststellen van de agenda  

03.  Verslaglegging, toezeggingenlijst en ingekomen stukken  
  • Verslaglegging (notulen) raad van 1 en 8 november 2012  
  • Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 27 november 

2012  
  • Verzamellijst ingekomen stukken week 44 tot en met week 49 (volgt) 
   
   
  Hamerstukken 1 

 
04. 12-082 

 
Voorstel betreft het budget project handhaving onrechtmatige 
permanente bewoning recreatiewoningen beschikbaar te stellen ten laste 
van de bestemmingsreserve en het vaststellen van de bijbehorende 
begrotingswijzigingen 
 

05. 12-083 Voorstel betreft kennis te nemen van de uitwerking actiepunten evaluatie 
wijkgericht werken 

   
06. 12-084 Voorstel betreft het vaststellen van de Verordening op het gebruik van 

parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren 
(PARKEERVERORDENING 2013) (waarin het mogelijk wordt gemaakt 
om belparkeren te introduceren in de gemeente Bergen). 

   
07. 12-085 Voorstel betreft het beschikbaar stellen van € 45.000 voor de 

herinrichting van de Anna van Burenlaan en het vaststellen van de 
bijbehorende begrotingswijzigingen 2012 en 2013 

   
   
   

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. 
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Bespreekstukken 

   
08. 12-086 Voorstel betreft in te stemmen met de zienswijze begroting 2013 van de 

GR WNK en het college op te dragen deze  zienswijzen kenbaar te 
maken aan het Algemeen Bestuur van WNK 

   
09. 12-087 Voorstel betreft het vaststellen van de belastingverordeningen 2013 en 

de “Eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013”  
   
10. 12-088 Voorstel betreft het vaststellen van de legesverordening 2013 en de 

daarbij behorende tarieventabellen 
   
11. 12-089 Voorstel betreft het vaststellen van de mutaties in het Investeringsplan 

2012 en de bijbehorende begrotingswijziging 
   
12. 12-090 Voorstel betreft het vaststellen van het ruimtelijk kader Publiek 

programma van Eisen MOB complex Bergen 
 

13. 12-091 Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuw 
Kranenburg 2012 

   
14. 12-092 Voorstel betreft uit te gaan van de uitwerking van een tweede supermarkt 

in plandeel Winkelhof van het project Schoorl klopt! (wordt nagezonden) 
   
15.  Sluiting 
   
   
   
   

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