
  

 

 
 

 
 
Bergen, 24 oktober 2019 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 7 november 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 22 oktober 2019 

 Verzamellijst ingekomen stukken week 40 tot en met week 44 

 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Behoorlijk Bestuur Bergen inzake:  
- mantelzorg 
- commissie van advies bezwaarschriften 
- fusievoetballocatie Egmond aan den Hoef 

 Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 inzake weidevogels 
 

  
 Hamerstukken1 
  
04. Voorstel betreft de verordening op de raadscommissies gemeente Bergen 2019 

vast te stellen 
  
05. Voorstel betreft het vaststellen plan van aanpak omgevingsvisie Bergen 
  
06. Voorstel betreft opdracht te geven tot het opstellen van de Regionale Energie 

Strategie NHN 
  
07. Voorstel betreft de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) 

Bergen 2019 vast te stellen 
  
08. Voorstel betreft aanvraag subsidie n.a.v. onderzoek niet gesprongen explosieven 

Oosterdijk 
  
09. Voorstel betreft in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling van werkorganisatie BUCH 
  
10. Voorstel betreft uitgangspunten Grondbeleid gemeente Bergen 2019-2022 vast te 

stellen 
  
11. Voorstel betreft beslissingen bezwaarschriften opheffen geheimhouding ‘De 7 

Dorpelingen’ 
  

                                                
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. Initiatiefvoorstel betreft een gezamenlijk informatieportaal voor de regio Alkmaar in 
te stellen 

  
  
 Bespreekstukken 
  
13. Voorstel betreft de categorie gevallen waarvoor een verklaring geen bedenkingen 

is vereist vast te stellen (Voorgesteld wordt naar aanleiding van het advies van de 
commissie Bestemmingsplannen van 15 oktober 2019 het voorstel van de agenda af te 
voeren) 

  
14. Voorstel betreft kennis te nemen van de evaluatie tijdelijk permanent bewonen 

recreatiewoningen 
  
15. Voorstel betreft akkoord te gaan met de voorliggende plannen voor de 

herinrichting Schoorl en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
  
16. Voorstel betreft uitvoeringskader Slotkwartier en de bijbehorende 

begrotingswijziging vast te stellen 
  
17. Sluiting 
  
  

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


