
 
 

Verslaglegging:  
 

notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 1 oktober 2013 

 
 

 
voorzitter 
 

J.J.A.S. Houtenbos, plv. voorzitter 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. D. Bakker (VVD), mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. M.J. Bijl (GB), mw. 
M.E. Diels (GB), dhr. P. Edelschaap (GL), dhr. D. Haarsma (VVD), dhr. J.A.M. 
Haring (GB), dhr. M. van der Hoek (D66), dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD), dhr. 
A.P. v. Huissteden (PvdA), mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. K. van Leijen (GB), 
dhr. T. Meedendorp (VVD), mw. M. Müller (GL), dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA), 
mw. A. Paping (VVD), mw. O. Rasch (GL), mw. A.M. de Ruiter (D66), dhr. 
H.G.J.J. Schiering (GB), dhr. J. Snijder (D66), dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. D. 
Zwart (CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

Mw. A. Hekker, de heer A. Hietbrink, de heer J. Mesu, de heer C. Roem 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. W. Bierman 

aanwezig  
Burgemeester drs. H. Hafkamp 
 

afwezig 
 

 
Dhr. J.C.N. Groot (CDA) 

 
 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van 
verhindering door. 
 

 
agendapunt 2. Kennis te nemen van de aanbeveling voor de herbenoeming van  

            de burgemeester, zoals vastgesteld in de besloten vergadering  
            van de gemeenteraad op 1 oktober 2013. 
 

samenvatting 
besprokene 

 
De voorzitter: 
Het staat als bespreekstuk geagendeerd, maar het is een kennisgeving: 

bladzijde 1 van 2 

 



De raad van de Gemeente Bergen, 
heeft in zijn besloten vergadering van 1 oktober 2013 het besluit 
genomen om:  
 Mevrouw drs. H. Hafkamp bij de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, door tussenkomst van de Commissaris van de Koning, 
voor te dragen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente 
Bergen 

Aldus ter kennis gebracht aan de openbare raadsvergadering van de raad  

van de gemeente Bergen op 1 oktober 2013 

 
 
 
agendapunt  3. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 
Bergen, 7 oktober  2013                                        Dit verslag wordt op 31 oktober 2013 vastgesteld. 

bladzijde 2 van 2 

 


