
  

 

 
 
 

 
Bergen, 20 september 2018 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 4 oktober 2018 
aanvang 19.30 uur in De Blinkerd te Schoorl. 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 19 september 2018 

 Verzamellijst ingekomen stukken week 27 tot en met week 39 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake 
hondenlosloopgebieden voor honden in de gemeente Bergen 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks inzake 
gasopslag TAQA 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Behoorlijk Bestuur 
Bergen inzake vervolgvragen Hoffmann onderzoek 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake onderhoud 
wegdek Jan Oldenburglaan 

  
  
04. Benoemingen/aanwijzingen 
  
  Raadsleden fractie D66 en CDA  

 Burgercommissieleden fractie KIES Lokaal, D66 en PvdA 

 1e en 2e waarnemend voorzitter van de gemeenteraad  

 Voorzitters raadscommissies  

 De griffiers van de gemeenten Castricum, Heiloo en Uitgeest te benoemen 
tot plaatsvervangend griffier in de gemeente Bergen 

 Leden Rekenkamercommissie  
  
  
 Hamerstukken1 
  
05. Voorstel betreft het vaststellen van de nota van zienswijzen en het 

bestemmingsplan ChaCha-terrein 
  
06. Voorstel betreft het afwijzen van het verzoek voor een ingebrekestelling inzake 

het niet tijdig vaststellen van het bestemmingsplan ChaCha-terrein 
  
07. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Parapluplan 

Bergingsgebieden HHNK 
  

                                                
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. 



  

 

08. Voorstel betreft het verzoek tot aanpassingen van het bestemmingsplan Bergen 
Centrum t.b.v. Karel de Grotelaan 14 en de bijbehorende ingebrekestellingen af 
te wijzen 

  
09. Voorstel betreft het vaststellen van de herziene gemeenschappelijke regeling 

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken 
  
10. Voorstel betreft het vaststellen van de eerste aanpassing op de Algemene 

Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2017 
  
11. Voorstel betreft kennis te nemen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan 

Veiligheid 2019-2022 
  
  
 Bespreekstuk 
  
12. Voorstel betreft in te stemmen met de invulling van De Beeck en de 

bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
  
13. Sluiting 
  
  

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


