
  

 

 
 

 
 
Bergen, 23 september 2019 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 3 oktober 2019 
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 10 september 2019 

 Verzamellijst ingekomen stukken week 27 tot en met week 39 

 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen inzake 
gemeentelijk vastgoed 

 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Behoorlijk Bestuur Bergen inzake 
commissie Bezwaarschriften 

 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen inzake 
Petrusschool te Groet 

 Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD inzake jeugdzorg oplopende 
kosten i.r.t. brief aan tweede kamer 

 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen inzake Prins 
Hendrik Stichting Egmond aan Zee 

 Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake openbaar 
vervoer 

 Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 inzake aanscherping toezicht 
op kwaliteit inburgering 

  
  
04. Benoemingen 
  Raadslid fractie GroenLinks 

 Burgercommissielid PvdA 
  
  
 Hamerstukken1 
  
05. Voorstel betreft een positieve zienswijze af te geven over de 1e en 2e 

begrotingswijziging 2019 van GGD HN 
  
06. Voorstel betreft wijziging Algemene Verordening recreatieschap 

Geestmerambacht en het oprichten van beheerstichting natuurpark Geestmerloo 
  
07. Voorstel betreft kennis te nemen van de rapportage vastgoed opgesteld door 

BING 
  

                                                
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. 



  

 

  
 Bespreekstukken 
  
08. Voorstel betreft principe-verzoek vestiging van een wellnesshotel Duinweg 133 te 

Schoorl 
  
09. Voorstel betreft principe-uitspraak vestiging agrarisch bloembollenbedrijf nabij de 

Limmerweg 5 in Egmond-Binnen 
  
10. Voorstel betreft de uitgangspunten Grondbeleid gemeente Bergen 2019-2022 

vast te stellen  
(Voorgesteld wordt naar aanleiding van het advies van de algemene 
raadscommissie van 19 september 2019 het voorstel van de agenda af te voeren) 

  
11. 
 

Voorstel betreft het vaststellen van de beleidsnotitie Snippergroen 2019 
 

12. Sluiting 
  
  

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


