
  

 

 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 17 juni 2021 
aanvang 19.30 uur in De Blinkerd (Hargerzaal) te Schoorl.  
 
Vanwege coronarichtlijnen is het helaas voor pers en/of publiek niet mogelijk om commissie- en 
raadsvergaderingen fysiek bij te wonen. 
De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd via www.raadbergen-nh.nl. 
 
Agendanr AGENDA  

 
00. 

 
Vragenhalfuur (indien tijdig aangeleverd, 24 uur vóór aanvang vergadering) 

  
01. Opening 
  
02. Vaststellen van de agenda 

(Vanuit cie BP van 1 juni komt advies om agendapunt 04 (beleid recreatieve verhuur) van de 
agenda te schrappen). 

  
03. Toezeggingenlijst en ingekomen stukken: 
 • Lijst bestuurlijke toezeggingen  

• Verzamellijst ingekomen stukken 
 

  
Hamerstukken 

  
04. Voorstel betreft het vaststellen van het beleid recreatieve verhuur 

(advies cie BP van 1 juni 2021 is dit onderwerp na de zomer te behandelen om zo meer tijd aan het 
proces rondom belanghebbenden te besteden) 

  
05. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Sint Adelbertusweg 42 

Egmond-Binnen 
  
06. 

 
Voorstel betreft het vaststellen van de Nota actualisatie grondexploitaties 2021 (NAG) 
en de bijbehorende begrotingswijziging 

  
07. 

 
Voorstel betreft het vaststellen participatiebeleid gemeente Bergen NH 

08. Voorstel betreft kennis te nemen van de resultaten van de maatschappelijke kosten- 
en batenanalyse (MKBA). Advies toekomstig eigendom gemeentelijke molens 

  
09. Zienswijzen indienen over de jaarstukken 2020, begroting 2022 bij de algemene 

besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Bergen deelneemt: 
1. Werkorganisatie BUCH 
2. Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) 
3. Veiligheidsregio NHN (VR) 
4. Omgevingsdienst NHN (OD) 
5. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 
6. Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK) 
7. Vuilverbrandingsinstallatie (VVI) 
8. Cocensus 

  
  
 Bespreekstukken 

  
10. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Supermarkten Centrum 

Bergen 

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


  

 

 
11. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan T&O plangebied Bergen 
  
12. Voorstel betreft het vaststellen van de participatieverordening 2021 Bergen NH  
  
13. Voorstel betreft kennis te nemen van het eindrapport Bestuursopdracht 

kostenontwikkeling Sociaal Domein en de bijbehorende begrotingswijziging vast te 
stellen 

  
14. Voorstel betreft het vaststellen van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Noord-

Holland Noord (voor grondgebied eigen gemeente) 
  
15. 
 

Sluiting 
 

  
  
  

Hoogachtend, 
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen, 
 
 
 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel  


