Bergen, 13 mei 2013
Aan de leden van de raad,
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 23 mei 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 18 en 23 april 2013
•
Lijst bestuurlijke toezeggingen raad
•
Verzamellijst ingekomen stukken week 16 tot en met week 20 (volgt)
•
Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties
Gemeentebelangen BES en de VVD inzake situatie Brandweer en
brandweerkazerne
Hamerstukken

1

04.

05-032

Voorstel betreft het vaststellen postzegel bestemmingsplan
Meeuwenlaan 2 in Groet

05.

05-033

Aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie over het Centrum Jeugd
en Gezin (wordt nagezonden)

06.

05-034

Aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie Subsidiebeleid

07.

05-035

Voorstel betreft in te stemmen met het vormen van een congruent
samenwerkingsverband met de acht regio gemeenten, als antwoord op
de brief van de minister over samenwerking in het sociale domein

08.

05-036

Voorstel betreft in te stemmen met extra budget herstel vorstschade aan
asfaltwegen en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen

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 13 mei 2013 tot en met donderdag 23 mei 2013 ter inzage in het
gemeentehuis.

Bespreekstukken
09.

05-037

10.

Voorstel betreft in te stemmen met de integratie van activiteiten uit de
Oorsprong – Blinkerd, de bouwkundige aanpassingen en de
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
Sluiting

Hoogachtend,
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen,

drs. H. Hafkamp

Vergaderlocatie De Beeck, Molenweidtje 2, 1862 BC te Bergen
De bij de agenda behorende stukken liggen vanaf maandag 13 mei 2013 tot en met donderdag 23 mei 2013 ter inzage in het
gemeentehuis.

