Fractie CDA stelt voor dit punt te agenderen voor de commissie van
Onderzoek

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de
gemeente Bergen gehouden op 28 april 2022
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:
www.raadbergen-nh.nl
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agendapunt

01.

samenvatting
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

agendapunt

02.

besluit

Conform besloten.

agendapunt

3.1

besluit

Conform besloten.

agendapunt

3.2

besluit

Opening

Vaststellen van de agenda

Lijst bestuurlijke toezeggingen

Verzamellijst ingekomen stukken

Fractie CDA merkt het volgende op t.a.v. de ingekomen stukken:
- briefnr 9 (open brief aan nieuwe gemeenteraad inwoner Bergen) door
te sturen naar de RKC (Rekenkamer commissie).
De burgemeester zegt dit toe.
bladzijde 1 van 3

-

Briefnr. 14 (digitaal parkeren EaZ) samen met de SV CDA over dit
onderwerp bespreken. Dit wordt ingebracht bij de agendacommissie.
- Procedure openbare stukken op lijst ingekomen stukken in presidium
bespreken.
Fracties VVD en ONS DORP ondersteunen het bespreken van briefnr. 14
inzake het digitaal parkeren EaZ.

agendapunt

4. Benoemingen/aanwijzingen
-

Besluit en
stemming

Benoeming burgercommissieleden
Benoeming leden werkgeverscommissie
Benoeming leden regionale raadswerkgroep Alkmaar
Benoeming leden BUCH begeleidingsgroep
Benoeming voorzitters raadsinformatieavond en algemene raadscommissie
Benoeming leden Commissie van Onderzoek
1e en 2e waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

Het presidium doet het onderzoek naar de burgercommissieleden en conform
bijgevoegd raadsbesluit worden zij benoemd. De aanwezige
burgercommissieleden worden beëdigd. De heren De Lange (D66), Keijsper
(PvdA), de dames Grevink (KL) en Van der Stap (D66) worden later beëdigd.
Na advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit dhr.
Valkering, de dames Verwaaijen (vz.) en Krijtenburg, besluit de raad
voor de 1e waarnemend voorzitter van de gemeenteraad mw. Otto-van der
Ende en de 2e waarnemend raadsvoorzitter van de gemeenteraad dhr. Van
Huissteden te benoemen.

agendapunt

besluit en
stemming

agendapunt

besluit en
stemming

5. Benoemen twee leden voor de raad van toezicht ISOB en
bekrachtigen geheimhouding inzake 2 CV’s ten aanzien van de leden
van de raad van toezicht ISOB
Conform besloten.
6. Bekrachtigen geheimhouding ENSIA (Eenduidige Normatiek Single
Information Audit verantwoording) 2021, betreft verantwoording over
informatiebeveiliging
Conform besloten.
Fractie CDA stelt voor dit punt via de agendacie te agenderen voor de
commissie van Onderzoek.

agendapunt

7. sluiting

besluit en

De voorzitter sluit de vergadering.

bladzijde 2 van 3

stemming

Bergen, 2 mei 2022

bladzijde 3 van 3

