
  

 

 
 
 

 
Bergen, 21 juni 2018 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 5 juli 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 juni 2018 

 Verzamellijst ingekomen stukken week 22 tot en met week 26  

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake verdwijnen 
busverbinding 155 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake stand van 
zaken ontwikkelingen winkelhart en Dorpsplein 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen 
inzake T&O gebouw kern Bergen 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Behoorlijk Bestuur 
Bergen inzake aanhechting betonnen balkons hoofdgebouw 
Altamiracomplex in Schoorl 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie KIES Lokaal inzake 
verstoring woningmarkt 

  
  
 Hamerstukken1 
  
04. Voorstel betreft in te stemmen met de principeverzoeken voor de bouw van een 

woning op de percelen naast Buerweg 26, 36 en 48 in Westdorp 
(Voorgesteld wordt naar aanleiding van het advies van de commissie 
Bestemmingsplannen van 12 juni 2018 het voorstel van de agenda af te voeren) 

  
05. Voorstel betreft in te stemmen met de nota zienswijzen en ambtshalve 

wijzigingen en het vaststellen van het bestemmingsplan Joost Ivanghlaan 2 
  
06. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Verplaatsing 

dierenverblijf Parnassiapark’ in Bergen aan Zee    
  
07. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Verspijckweg Bergen 

aan Zee 12-18 inclusief nota zienswijzen 
  
08. Voorstel betreft een coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening (Wro) te nemen 

ten behoeve van het bouwplan Zuidlaan 59 te Bergen 
  

                                                
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 in afwijking van het advies van de Commissie Bezwaarschriften 
het bezwaarschrift van 28 december 2017 tegen het besluit van 14 december 
niet-ontvankelijk te verklaren 

  
10. Voorstel betreft het advies van de Commissie Bezwaarschriften over te nemen 

inzake het in stand laten van het bestreden besluit om het ‘Alexanderlaantje’ 
aan de openbaarheid te onttrekken 

  
11. 
 
 
12. 
 
 
13. 

Voorstel betreft uitbreiding samenstelling gemeenschappelijke 
rekenkamercommissie BUCH  
 

Voorstel betreft krediet beschikbaar stellen voor aanleg fietspad 
Hargerstrandweg en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
 
Voorstel betreft kennis te nemen van het concept actieplan geluid 2018-2023 

  
  
 Bespreekstuk 
  
14. Voorstel betreft de Horecanota Bergen 2018-2021, Gastvrij Bergen 2 vast te 

stellen 
  
  
15. Sluiting 
  
  

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


