
 

Bergen, 17 mei 2018

Aan de leden van de raad,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 31 mei 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 15 mei 2018 
 Verzamellijst ingekomen stukken week 17 tot en met week 21 
 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Behoorlijk Bestuur 

Bergen inzake niet-integer en/of frauduleus handelen
 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake voortgang 

implementatie AVG

Benoemingen

04. Benoeming burgercommissieleden fractie KIES Lokaal

Hamerstukken1

05. Voorstel betreft het vaststellen van het facetbestemmingsplan Parkeren 
inclusief de nota beantwoording zienswijzen en geen exploitatieplan vast te 
stellen

06. Voorstel betreft een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een 
bouwwerk voor recreatief nachtverblijf op de percelen Herenweg 23 S ZW en 
23BY te Bergen

07. Voorstel betreft het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan Merici 
fase 2 inclusief nota van zienswijzen

08. Voorstel betreft het omzetten van gemengde regeling naar collegeregeling van 
de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
(RHCA) en 4e tekstwijziging per 1 juli 2018

09.

Bespreekstukken

Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan reparatie Duingebied 
inclusief nota van zienswijzen

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.



 

10.

11.

12.

13.

Voorstel betreft een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het op de 
keuze voor het verbeterscenario 3c gebaseerde voorlopige besluit van het 
bestuur van de Werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 2018 van 
de Werkorganisatie BUCH

Afscheid wethouders

Benoeming en beëdiging wethouders
- Ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap

Benoeming en beëdiging raadslid (volgt na besluitvorming)

14. Sluiting

Hoogachtend,
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen,

drs. H. Hafkamp


	Bergen, 17 mei 2018
	AGENDA

