
  

 Vergaderlocatie De Beeck, Molenweidtje 2, 1862 BC te Bergen 

 
Bergen, 1 december 2016 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 15 december 2016 
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
. 

AGENDA  

  
00. Vragenhalfuur 
  
01. Opening 
 
02. 

 
Vaststellen van de agenda 
 

03. Toezeggingenlijst en ingekomen stukken  
  Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 29 november 2016  

 Verzamellijst ingekomen stukken week 45 tot en met week 49  

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake de 
omgevingswet 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen 
inzake beelden/kunstwerken in de openbare ruimte 

 
 
Hamerstukken1 
 

04. Voorstel betreft de Nota zienswijzen en het bestemmingsplan 2e herziening 
Egmonden gewijzigd vast te stellen 

  
05. Voorstel betreft een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de 

nieuwbouw van een jeugdcentrum aan de Visweg 45a te Egmond-Binnen 
  
06. Voorstel betreft het bestemmingsplan Woningbouw en Agrarisch bedrijf 

Hargerweg, Groet, inclusief de Nota beantwoording zienswijzen, met de daarin 
opgenomen wijzigingen vast te stellen, de beeldkwaliteitsplannen Hargerweg 2 
te Groet en Nieuw boerenerf te Groet toe te voegen aan de Welstandsnota 
Bergen (2004) 

  
07. Voorstel betreft het bestemmingsplan Herenweg 58 en het bestemmingsplan 

Jan Apeldoornweg 4, inclusief de nota zienswijzen, vast te stellen 
  
08. Voorstel betreft het bestemmingsplan Nieuwedam 2 Schoorl vast te stellen 
  
09. Voorstel betreft in te stemmen met het Splitsingsbeleid gemeente Bergen 2016 
  
10. Voorstel betreft het vaststellen van de Parkeerverordening 2017 
  

                                                
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. 
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11. Voorstel betreft het vaststellen van de verordening tot wijziging van de 
Huisvestingsverordening 2015 

  
12. Voorstel betreft het vaststellen van de interne klachtenregeling gemeente 

Bergen 2017 
  
13. Voorstel betreft het vaststellen van de begrotingswijziging voor de ontwikkeling 

van het Maritieme centrum aan de Werf in Egmond aan Zee 
  
14. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële mutaties uit de voorbereiding 

jaarrekening 2016 de autonome ontwikkelingen en investeringen en de 
begrotingswijziging  

  
15. Voorstel betreft de Leges- en belastingverordeningen 2017 vast te stellen 
  
16. Voorstel betreft de nota van zienswijzen en de Structuurvisie Egmond aan den 

Hoef vast te stellen 
  
  

Bespreekstukken 
 
 

17. Voorstel betreft te kiezen voor het plan de 7 dorpelingen van Schrama B.V. voor 
de Harmonielocatie in project Mooi Bergen 2.0 en het college opdracht te geven 
hiertoe een vervolgovereenkomst met Schrama B.V. aan te gaan en de 
planologische procedure op te starten 

  
18. Schorsing 

 
 
 
 
Hoogachtend, 
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen, 
 
 
 
 
drs. H. Hafkamp 


