
  

 

 
 
 

 
Bergen, 25 oktober 2018 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 1 november 2018 
aanvang 16.00 uur in De Blinkerd te Schoorl. Voorafgaand aan de opening van de vergadering  
vindt het vragenhalfuur plaats indien bij de voorzitter vragen zijn ingediend. 
 
Om 18.00 uur is er een onderbreking voor het diner in De Blinkerd 
 
Agendanr AGENDA  
  

00. Vragenhalfuur 
  

01. Opening 
  
02. Vaststellen van de agenda 
  
  
03. Benoeming 
  Raadslid fractie Gemeentebelangen 
  
  
 Bespreekstuk 
  
04. Voorstel betreft het vaststellen van de volgende financiële stukken: 

 Septembercirculaire 

 Programmabegroting 2019-2022  

 De daarbij behorende begrotingswijzigingen 
  

  
05. Toezeggingenlijst en ingekomen stukken: 
 

 
 Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 18 oktober 2018 

 Verzamellijst ingekomen stukken  

 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen inzake 
begripsomschrijving managementletter 

 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen inzake 
Wifi4EU 

  
  
06. Beëdiging  
  Beëdiging leden Rekenkamercommissie  
  
  
 Hamerstukken1 
  
07. Voorstel betreft in te stemmen met de uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm 

wethouder en de hierbij behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
  
08. Voorstel betreft het vaststellen van de wijziging verordening rechtspositie 

wethouders, raads- en commissieleden 2014 

                                                
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. 



  

 

  
09. Voorstel betreft het verlenen van mandaat aan het college inzake weigering 

vaststellen bestemmingsplan en het besluit op ingebrekestellingen wegens het 
niet tijdig besluiten op bestemmingsplan aanvragen 

  
10. Voorstel betreft de nota van bevindingen archiveringsbeleid van de gemeente 

Bergen van de rekenkamercommissie BUCH voor kennisgeving aan te nemen 
en in te stemmen met de genoemde aanbevelingen uit de nota  

  
11. Voorstel betreft akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de extra 

middelen voor de uitbreiding van de combinatiefunctionarissen en de 
begrotingswijziging vast te stellen  

  
  
 Bespreekstuk 
  
12. Voorstel betreft in te stemmen met de voorliggende regionale visie op 

verblijfsrecreatie NHN 2030 en bijbehorend ontwikkelkader 
  
13. Sluiting 
  
  

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


