
  

 Vergaderlocatie De Beeck, Molenweidtje 2, 1862 BC te Bergen 

 
 
 
Bergen, 23 februari 2017 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 9 maart 2017 
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 21 februari 2017  

 Verzamellijst ingekomen stukken week 5 tot en met week 9 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen 
inzake Teugelaan 31 te Schoorl 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen 
inzake vragen nieuwjaarsreceptie Bergen van 9 januari 2017 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen 
inzake reparatie bestemmingsplannen (artikel 40 Reglement van Orde) 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen 
inzake de Duinrand te Egmond-Binnen 

 
 
Hamerstukken1 

  
04. Voorstel betreft het bestemmingsplan Jan van Scorelpark 74 en de nota 

zienswijzen vast te stellen 
  
05. Voorstel betreft de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap 

Geestmerambacht vast te stellen 
  
06. Voorstel betreft in te stemmen met de herontwikkeling Watertorengebied in 

Egmond aan Zee en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
  
07. Voorstel betreft het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de 

handhaving van onrechtmatige permanente bewoning recreatiewoningen en de 
daarbij behorende 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. 
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08. Voorstel betreft de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de 

dienstverleningsovereenkomst BUCH 
  
09. Voorstel betreft de Economische Visie gemeente Bergen 2016-2030 vast te 

stellen 
  
10. Voorstel betreft de geheimhouding inzake de aanbesteding voor 

accountancydiensten voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo en de Werkorganisatie BUCH op te heffen 

  
11. Voorstel betreft de controleverordening gemeente Bergen 2017 (artikel 213 

gemeentewet) vast te stellen 
  
  
 Bespreekstukken 
  
12. Voorstel betreft de Visie dorpshart Schoorl inclusief de reactienota zienswijzen 

en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
  
13. Voorstel betreft de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de 

concept programmabegroting 2017-2018 werkorganisatie BUCH 
  
14. Voorstel betreft het bekrachtigen van de opgelegde geheimhouding op de 

grondexploitatie Mooi Bergen 2.0 en te besluiten hierover in beslotenheid te 
vergaderen 
 
Heropenen van de openbare vergadering 

  
15. Voorstel betreft het vaststellen van de begrotingswijziging actualisatie Grote 

Projecten 
  
16. Initiatiefvoorstel van de fracties Gemeentebelangen en VVD betreft de 

woonsituatie bij Pension- en Dressuurstal Manege de Duinrand te Egmond-
Binnen 

  
17. Sluiting 
  

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


