GEWIJZIGDE AGENDA
Bergen, 12 maart 2013
Aan de leden van de raad,
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 14 maart 2013
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 7 februari 2013
•
Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 26 februari
2013
•
Verzamellijst ingekomen stukken week 6 tot en met week 10
Benoemingen

04.

03-011

Burgercommissieleden D66 en GroenLinks (stukken worden voor de
vergadering op de tafeltjes gelegd)

Hamerstukken
05.

1

03-012
Voorstel betreft in te stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht

06.

03-013
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een schaapskooi in het
duingebied aan de kruising Zeeweg/ Eeuwige Laan in Bergen

07.

03-014
Voorstel betreft het vaststellen van de wijziging afstemmingsverordening
WWB, IOAW en IOAZ gemeente Bergen 2012

08.

03-015
Voorstel betreft het vaststellen van de APV gemeente Bergen 2013

09.

03-020
Voorstel betreft het vaststellen van de beleidsnotitie “Naar een nuchter
Bergen”

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.

Vergaderlocatie De Beeck, Molenweidtje 2, 1862 BC te Bergen
De bij de agenda behorende stukken liggen vanaf maandag 4 maart 2013 tot en met donderdag 14 maart 2013 ter inzage in het
gemeentehuis en in de openbare bibliotheken Bergen, Egmond aan den Hoef en Schoorl

Bespreekstukken
10.

03-016

Voorstel betreft het vaststellen van de beleidsnotitie Archeologie
gemeente Bergen 2013

11.

03-017

Voorstel betreft in te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst
gemeente Bergen – Reddingsbrigades en de bijbehorende
begrotingswijziging vast te stellen

12.

03-018

Voorstel betreft het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van
€106.480,-- ter dekking van de inrichting van het volkstuinencomplex De
Oosthoek te Schoorldam en de bij behorende begrotingswijziging vast te
stellen

13.

03-019

Voorstel betreft in te stemmen met het verlenen van een lening aan
Kranenburgh

14.

03-021

Voorstel betreft zekerheidsstelling van de positie van de gemeente bij de
ontwikkeling van het MOB complex Bergen

15.

Sluiting

Hoogachtend,
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen,

drs. H. Hafkamp
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