Bergen, 8 mei 2012
Aan de leden van de raad,
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 15 mei 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 5 en 12 april 2012
• Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en 1 mei met 2012
• Verzamellijst ingekomen stukken week 15 tot en met week 19
Hamerstukken

1

1

04.

05-032

Voorstel betreft kennis te nemen van het ontwerp Structuurvisie Bergen
aan Zee en deze na de zomer 2012 formeel de inspraak in te brengen

05.

05-033

Voorstel betreft in te stemmen met het intrekken wijziging
bestemmingsplan Egmond aan Zee – Centrum Boulevard inzake
maximale bouwdiepte 22 meter

06.

05-034

Voorstel betreft in te stemmen met het afgeven van een verklaring van
geen bedenkingen inzake omgevingsvergunning wijziging bestemming
Herenweg 53-55 om Bergen

07.

05-035

Voorstel betreft in te stemmen met het concept Regionaal Beleidsplan
2012 – 2015 ‘Slim samenwerken vanuit de basis’ van de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

08.

05-036

Voorstel betreft het vaststellen van de eerste wijziging op de Verordening
Individuele Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Bergen 2009

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.

Vergaderlocatie De Beeck, Molenweidtje 2, 1862 BC te Bergen
De bij de agenda behorende stukken liggen vanaf donderdag 3 mei 2012 tot en met dinsdag 15 mei 2012 ter inzage in het
gemeentehuis en in de openbare bibliotheken Bergen, Egmond aan den Hoef en Schoorl

09.

05-037

Voorstel betreft het vaststellen van een gewijzigde opzet van de P&C
cyclus en deze op te nemen in de wijzigingen van de Verordening Artikel
212 van de Gemeente Wet
Bespreekstukken

10.

05-038

Voorstel betreft het vaststellen van het postzegelbestemmingsplan
Zwaanstraat Groet

11.

05-039

Voorstel betreft de beleidsnotitie Mantelzorgwonen maart 2012 en de bij
behorende begrotingswijziging vast te stellen

12.

Sluiting

Hoogachtend,
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen,

drs. H. Hafkamp
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