
 

Aan de leden van de raad,

Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op 8 februari 2022 
om 19.30 uur

Digitaal (indien fysiek in De Blinkerd mogelijk is hoort u dat tijdig tevoren)

De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd via www.raadbergen-nh.nl

Agendanr AGENDA 

01. Opening

02. Vaststellen van de agenda

03. Toezeggingenlijst en ingekomen stukken:
 Lijst bestuurlijke toezeggingen 
 Verzamellijst ingekomen stukken

04. Benoemingen 

 Voorstel betreft het aanwijzen van een interim griffier de heer A.J.M. 
Anthonissen

 Voorstel betreft het benoemen van mevrouw A. (Annemieke) Born tot  
raadslid fractie VVD

05.

Hamerstukken 

Opheffen geheimhouding aanbesteding accountant voor zover het de naam 
betreft van het accountantskantoor dat de aanbesteding heeft gewonnen
De Commissie van Onderzoek heeft ingestemd dit voorstel rechtstreeks als hamerstuk aan de raad 
ter besluitvorming voor te leggen. 

06. Voorstel betreft overdracht (dijk) wegen door gemeente van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK)
In agendacommissie 11 januari 2022 is geadviseerd dit voorstel rechtstreeks als 
hamerstuk aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.

07. Voorstel betreft Bestemmingsplan Heereweg 163 Schoorl
In agendacommissie 11 januari 2022 is geadviseerd dit voorstel rechtstreeks als 
hamerstuk aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.

Hamer- en/of bespreekstukken
(Afhankelijk van het advies van de algemene raadscommissie d.d. 3 februari 2022)

08. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Dorp en Duin 
(woningbouwlocaties Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen)

09. Voorstel betreft het vaststellen van de gewijzigde Huisvestingsverordening Bergen 
2020

10. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuwe Schulpweg 20 
en Nieuwe Schulpweg 20a Egmond-Binnen

11. Voorstel betreft het over hevelen van het benodigde budget voor de 

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


 

dienstverlening op afval naar de werkorganisatie BUCH en bijgaande 
begrotingswijziging vast te stellen

12. Zienswijzen indienen over de kadernota 2023 bij 
de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Bergen 
deelneemt:

1. Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)
2. Veiligheidsregio NHN (VR)
3. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
4. Omgevingsdienst NHN (OD)
5. Vuilverbrandingsinstallatie (VVI)
6. Cocensus
7. Werkorganisatie BUCH

13. Sluiting

Hoogachtend,
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen,

L.Hj. (Lars) Voskuil
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