Bergen, 23 februari 2012
Aan de leden van de raad,
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad donderdag 8 maart 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 2 februari 2012
• Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 20 februari 2012
• Verzamellijst ingekomen stukken week 5 tot en met week 9 (volgt)
Hamerstukken

1

1

04.

03-011

Voorstel betreft kennis te nemen van de beleidsregels handhaving
permanente bewoning recreatiewoningen, het beschikbaar stellen van
€ 120.560,- uit de reserve permanente bewoning recreatiewoningen en
de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen

05.

03-012

Voorstel betreft het vaststellen van de herziening van de
Bouwverordening gemeente Bergen 2012

06.

03-013

Voorstel betreft het afwijzen van het verzoek tot partiële herziening van
het Bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid voor het perceel Vincent
van Goghweg 4

07.

03-014

Voorstel betreft het beleid terugbouwen bijgebouwen aan te passen door
een afwijkingsbevoegdheid in bestemmingsplannen op te nemen

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 maandag 27 februari 2012 tot en met donderdag 8 maart 2012 ter inzage in het
gemeentehuis en in de openbare bibliotheken Bergen, Egmond aan den Hoef en Schoorl

Bespreekstukken
08.

03-015

Voorstel betreft het afwijzen verzoek tot vaststelling
postzegelbestemmingsplan Groeneweg 32-34

09.

03-016

Voorstel betreft de bevoegdheid tot afwijzen bestemmingsplan aan het
college te mandateren

10.

03-017

Voorstel betreft in te stemmen met de visie op het bibliotheekbeleid

11.

03-018

Voorstel betreft te besluiten over het tracé voormalige trambaan en tracé
Cultuurpad

12.

03-019

Het initiatiefvoorstel van D66, PvdA en het CDA over onderzoek
haalbaarheid fusie v.v. Zeevogels en v.v. Egmondia

13.

Sluiting

Hoogachtend,
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen,

drs. H. Hafkamp
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