
  

 

 
 
 

 
Bergen, 27 november 2018 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 11 december 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 26 november 2018 

 Verzamellijst ingekomen stukken  

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake recreatieve 
verhuur 

 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake 
sollicitatieplicht voor senioren 

  
  
 Benoeming 
  
04.  Burgercommissielid fractie GroenLinks  
  
  
 Hamerstukken1 
  
05. Voorstel betreft het vaststellen van de archiefverordening gemeente Bergen 

2018 
  
06. Voorstel betreft in te stemmen met de zienswijzen op de aangepaste begroting 

GGD HN en het financieel herstelplan 
  
07. Voorstel betreft in te stemmen met risicoverevening jeugdhulp 2018 en het 

vereveningsmodel vast te stellen 
  
08. Voorstel betreft in te stemmen met de overdracht van het wagenpark aan de 

BUCH werkorganisatie en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
  
09. Voorstel betreft het integraal huisvestingsplan onderwijs Bergen 2018-2022 vast 

te stellen 
  
10. Voorstel betreft de financiële rapportage Bergen 2018 en de bijbehorende 

begrotingswijziging vast te stellen 
  
11. Voorstel betreft de belastingverordeningen 2019 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. 



  

 

12. Voorstel betreft bekrachtiging tijdelijke geheimhouding die het college heeft 
opgelegd op de residuele grondwaardeberekening en de grondexploitatie van 
het BSV-terrein op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet  

  
13. Voorstel betreft bekrachtiging geheimhouding die het college heeft opgelegd op 

de juridische en financiële stukken bij de Harmonielocatie op grond van artikel 
25, derde lid, van de Gemeentewet 

  
  
 Bespreekstukken 
  
14. Voorstel betreft in te stemmen met het onder nadere ruimtelijke voorwaarden 

medewerking verlenen aan het principeverzoek voor de bouw van een woning 
op het perceel Buerweg 26 in Westdorp 

  
15. Voorstel betreft in te stemmen met het onder nadere ruimtelijke voorwaarden 

medewerking verlenen aan het principeverzoek voor de bouw van een woning 
op het perceel Buerweg naast 36 in Westdorp 

  
16. Voorstel betreft in te stemmen met het onder nadere ruimtelijke voorwaarden 

medewerking verlenen aan het principeverzoek voor de bouw van een woning 
op het perceel Buerweg naast 48 in Westdorp 

  
17. Sluiting 
  
  

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


