
 

Aan de leden van de raad,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 4 november 
2021 aanvang 19.30 uur in De Blinkerd te Schoorl.

Omdat voor de vergaderingen van 4 en 11 november 2021 alleen de Camperduinzaal in de 
Blinkerd beschikbaar is, wordt de publieke tribune verplaatst naar de kantine waar de 
vergadering via een beeldscherm gevolgd kan worden.
In de Blinkerd dient een mondkapje gedragen te worden. Eenmaal op de plek mag het 
mondkapje weer af.

Coronacheck De Blinkerd
De Blinkerd past een coronacheck toe voor de bar in de kantine (bij gebruik maken van een 
drankje aan de bar) voorafgaand en na afloop van de vergaderingen van de raad. Dit betekent 
dat iedereen die gebruik wil maken van de bar in de kantine een vaccinatiebewijs (app) plus 
identificatie moet kunnen tonen. Zonder bewijs en ID is er geen toegang tot de bar van de 
kantine. De coronacheck geldt niet voor de vergadering van de raad in de Blinkerd.
 
De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd via www.raadbergen-nh.nl.

Agendanr AGENDA 

01. Heropening van de raadsvergadering van 28 oktober 2021

02. Vaststellen van de agenda

03. Vervolg interpellatiedebat fractie GroenLinks
(er is een interpellatiedebat aangevraagd door de fractie GroenLinks inzak de 
doelgroepenverordening. In de vergadering van 28 oktober is hiervoor een motie van wantrouwen 
ingediend, deze is aangehouden)

 Reactie van de raad
 Stemming of intrekking van de motie

Hamerstukken
(uit de raad van 28 oktober)

04. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële gevolgen van de 
septembercirculaire en de daarbij behorende begrotingswijziging

05. Voorstel betreft een positieve zienswijze te geven op het concept 
bestuursconvenant regio Alkmaar

06. Voorstel betreft het bestemmingsplan Oorsprongweg 2 Schoorl en het 
beeldkwaliteitsplan vast te stellen

07. Voorstel betreft het bestemmingsplan Herenweg 37 Egmond-Binnen vast te 
stellen 

08. Voorstel betreft het verzoek tot verlaging van de jaarlijkse bijdrage gemeente 
Bergen aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst NHN in te 
trekken 

09. Voorstel betreft in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Omgevingsdienst NHN

http://www.raadbergen-nh.nl/


 

10. Voorstel betreft het vaststellen van een wijziging van de verordening 
rekenkamercommissie BUCH 2018 (ivm de verhoging van de vergoeding van de 
leden RKC BUCH)
(Er heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden met de BUCH werkgroep financiële aspecten en de vier  
auditcommissies. De commissie van Onderzoek adviseert de raad dit voorstel vast te stellen)

Bespreekstukken

11. Voorstel betreft het bestemmingsplan Herenweg 273A Egmond aan den Hoef en 
het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen (bespreking alleen van aangekondigd 
amendement)

12. Voorstel betreft kennis te nemen van het document stand van zaken moties en 
amendementen

13. Voorstel betreft het vaststellen van de nota Parkeerbeleid Bergen Noord Holland

14. Voorstel betreft de keuze inzamelaar huishoudelijk afval voor de gemeente 
Bergen vast te stellen

15. Voorstel betreft het vaststellen van de aangepaste nota beleid recreatieve verhuur 
woningen Bergen aan Zee en terrasflat Egmond aan Zee

16. Motie vreemd ingediend door de fractie van GroenLinks inzake Monitoring 
Subsidieregeling Makersloket Kunst gemeente Bergen 2021

17. Motie vreemd ingediend door de fractie van de VVD inzake Start 2e fase 
herontwikkeling Oude Hof

18. Sluiting

Hoogachtend,
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen, 

L.Hj. (Lars) Voskuil
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