AGENDA

Bergen, 19 april 2013
Aan de leden van de raad,
Hierbij nodig ik u uit voor het vervolg van de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag
23 april 2013 aanvang 21.30 uur in De Beeck te Bergen.
Agendanr.

Voorstelnr.

00.

AGENDA

Heropening van de vergadering van 18 april 2013 om 21.30 uur

Bespreekstukken
08.

04-029

Voorstel betreft in te stemmen met het advies van Ten Have, de
beslissing op bezwaar Sint Liobaklooster en de bijbehorende
begrotingswijziging vast te stellen

09.

04-027

Voorstel betreft het vaststellen van het Kostenbesluit Naheffingsaanslag
parkeerbelastingen 2013

10.

04-025

Voorstel betreft ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder

Hamerstukken

1

11.

04-022

Voorstel betreft het instellen van een bestemmingsreserve Niet
Gesprongen Explosieven voormalig vliegveld Bergen en waterberging
Saenegheest en het vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging

12.

04-023

Voorstel betreft het vaststellen van de verordening VROM
Startersleningen gemeente Bergen 2013 en de bijbehorende
begrotingswijziging

13.

04-024

Vaststellen verordening raadscommissie functioneringsgesprekken en
herbenoemingprocedure burgemeester en de daarbij behorende
toelichting

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 22 april 2013 tot en met dinsdag 23 april 2013 ter inzage in het
gemeentehuis en in de openbare bibliotheken Bergen, Egmond aan den Hoef en Schoorl

14.

Verslaglegging, toezeggingenlijst en ingekomen stukken
•
Verslaglegging (notulen) raad van 14 maart 2013
•
Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 2 april 2013
•
Verzamellijst ingekomen stukken week 11 tot en met week 15
•
•
Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake HVC

15.

Moties over niet op de agenda vermelde onderwerpen

Hoogachtend,
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen,

drs. H. Hafkamp
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