Bijlage Stand van zaken moties en amendementen
In de bijlage Stand van zaken amendementen en moties wordt de
voortgang gemeld van alle aangenomen amendementen, moties en
initiatiefvoorstellen.

3. Budgetbesparingscapaciteit
Motie aangenomen door de gemeenteraden BUCH
5 juli 2016/24 juni 2016
Opdracht van de raden:
Te bewerkstelligen dat het bestuur van de werkorganisatie BUCH:
 Via de colleges in 2020 op basis van een evaluatie een
voorstel doet over beëindigen dan wel voorzetten van deze
impuls na de eerste vier jaren.
 In de periode 2017 – 2020 jaarlijks inzicht aan de raad geeft
waarvoor de begrote extra impuls voor het komende jaar zal
worden aangewend
 In de periode 2017-2020 jaarlijks aan de raad een
voortgangsrapportage te verstrekken waarin wordt ingegaan
op:
o de realisatie van het bezuinigingspotentieel;
o de uitgaven die gedaan zijn ten behoeve van het
wenkend perspectief;
o de realisatie van de doelstellingen van het wenkend
perspectief.
Stand van Zaken:
Berenschot heeft de evaluatie naar de BUCH samenwerking
opgeleverd. Het rapport is in september aangeboden aan de
colleges en aan de raden. Woensdag 23 september heeft
Berenschot de uitkomsten in een digitale sessie gepresenteerd
tijdens de raadsbrede informatieavond. Doel van deze avond was
beeldvorming. Behandeling van het rapport bevindt zich nu in de
overgangsfase van beeldvorming naar oordeelsvorming. De
colleges stellen een planning op voor deze fase en de
besluitvormingsfase wordt uitgewerkt.
In deze evaluatie is ook de taakstelling meegenomen. Er is
geconstateerd dat in de afgelopen jaren niet voldoende
transparant is gerapporteerd over de voortgang van de

1. Overdracht afvalbeheer aan de HVC. Voorstel invoering van
gedeeltelijke diftar t.a.v. de afvalstoffenheffing 2013.
Motie 4 PvdA
15 december 2011
Opdracht van de raad
Bij het vaststellen van de tarieven voor afvalstoffenheffing voor 2013
een bepaling op te nemen dat meerpersoonshuishoudens de
mogelijkheid krijgen om een kleine grijze rolcontainer (140 liter) te
gaan gebruiken en daarvoor een lagere heffing krijgen opgelegd.
Stand van zaken
In de loop van het eerste kwartaal 2021 komt er een
grondstoffenbeleidsplan waarin nader wordt ingegaan op
gedifferentieerde tariefstelling. Dit vindt plaats in de vorm van
een tariefprikkel. Het verzoek is om deze motie af te voeren
omdat het onderdeel tariefprikkel in het grondstoffenbeleidsplan
wordt opgenomen. Voor de behandeling de raad wordt ruimte
ingebouwd voor een participatietraject. De raad is hierover
tijdens de informatieavond van 17 september geïnformeerd.
2. Evaluatie en studie bomenbeleidsplan
Motie 1 CDA
28 januari 2016
Opdracht van de raad.
In 2017 een evaluatie van het bomenbeleidsplan Bergen aan de raad
voor te leggen.
Stand van zaken
Het groenbeleidsplan wordt naar verwachting in het 1ste kwartaal
2021 aan de raad voorgelegd. In dit plan wordt het bomenbeleid
meegenomen alsmede de evaluatie van het bomenbeleidsplan.
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taakstelling. In de begroting 2021 is een afzonderlijke paragraaf
opgesteld waarin de taakstelling is toegelicht. Voor de voortgang
van de taakstelling verwijzen wij u naar deze begroting.
Uit de discussie die naar aanleiding van de evaluatie van de
organisatie wordt gevoerd, moet blijken of deze motie naar het
oordeel van de vier raden juist is uitgevoerd.

Nader onderzoek doen naar het invoeren van een vouchersysteem
waarbij via een financiële waardecoupon
inwoners/wijkverenigingen/buurten in staat worden gesteld de
openbare ruimte binnen de hiertoe vastgestelde kaders zelf invulling
te geven annex te beheren.
Stand van zaken
Het groenbeleidsplan, waarin een tekst is opgenomen over de
invoering van een vouchersysteem, wordt in het 1ste kwartaal
2021 aan de raad voorgelegd

4. Kadernota 2017, depot Museum Kranenburgh
Motie 3 Gemeentebelangen, CDA en D66
7 juli 2016
Opdracht van de raad:
 Samen met Museum Kranenburgh te onderzoeken of er een
passende oplossing gevonden kan worden om
probleemgevallen, depot, werkruimte en/of educatie op te
lossen;
 Om verkoop van het pand aan de Berkenlaan in
heroverweging te nemen;
 De raad uiterlijk januari 2017 een raadsvoorstel te sturen en
tussentijds te infomeren middels de maandelijkse nieuwsbrief.
Stand van zaken
Uw raad wordt na half oktober over de eerste resultaten van het
onderzoek door bureau RaadSaam geïnformeerd.
Bureau RaadSaam heeft de opdracht om een breed integraal
advies te geven over hoe Kranenburgh toekomstbestendig te
maken. In dat kader worden ook de mogelijkheden onderzocht
voor een goede depotvoorziening. In het advies wordt ook een
oplossing voor de depotproblematiek opgenomen. In 1e kwartaal
van 2021 wordt het gehele integrale advies voorgelegd voor
besluitvorming. Voor die tijd wordt uw raad geïnformeerd over de
bevindingen.

6. Actualiseren speelplaatsenbeleid
Motie 2 CDA
27 oktober 2016 - Begrotingsraad
Opdracht van de raad:
Het speelplaatsenbeleid 2012-2022 Gemeente Bergen te
actualiseren.
Stand van zaken
In 2021 wordt gestart met het proces op te komen tot een nieuw
op te stellen speelbeleidsplan. Net als bij het parkeer- en bij het
groenbeleidsplan willen wij het beleid op stellen na een
uitgebreid participatieproces. Een belangrijk onderdeel van dit
proces zijn de particuliere speeltoestellen in het openbare
gebied. Uiteindelijke vaststelling wordt in de loop van 2022
verwacht.
Vooruitlopend wordt onderzocht in hoeverre urgente situaties
v.w.b. particuliere speeltoestellen in het openbare gebied, dat zijn
situaties waarbij er een reëel gevaar is op ongevallen (vooral in
geval van trampolines) deze speeltoestellen vooruitlopend
kunnen worden verwijderd.
De raad heeft bij de behandeling van het overzicht motie en
amendementen op 30 juni 2020 besloten dat deze motie op de
lijst moet blijven staan omdat hij de uitvoering wil blijven volgen.

5. Invoering vouchersysteem
Motie 1 VVD, CDA en GroenLinks
27 oktober 2016 - Begrotingsraad
Opdracht van de raad:
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• Het onderzoek en het voorstel uiterlijk 1 november 2017 voor te
leggen aan de Raad;
• Bij de voorbereiding van de begroting 2018 een voorstel uit te
werken om in de begroting 2018 middelen uit de reserve sociale
woningbouw beschikbaar te stellen voor een (vernieuwde)
Starterslening Bergen 2018-2020.
Stand van zaken
Deze motie wordt meegenomen in de notitie Bereikbaar
Betaalbaar Bergen. Deze notitie is al aan uw raad aangeboden
voor bespreking in de cyclus van september 2020. Het presidium
heeft besloten eerst de woningmakers uit te nodigen voordat het
onderwerp wordt geagendeerd. Dit vindt plaats op 1 oktober
tijdens een informatieavond.

7. Blijverslening
Motie 4 KL, CDA, PvdA, D66
13 april 2017
Opdracht van de raad:
• Te onderzoeken of een fonds in de vorm van de Blijverslening
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten)in de
gemeente Bergen aangeboden kan worden
• De bevindingen uiterlijk september 2017 aan de Raad voor te
leggen.
Stand van zaken
Deze motie wordt meegenomen in de notitie Bereikbaar
Betaalbaar Bergen. Deze notitie is al aan uw raad aangeboden
voor bespreking in de cyclus van september 2020. Het presidium
heeft besloten eerst de woningmakers uit te nodigen voordat het
onderwerp wordt geagendeerd. Dit vindt plaats op 1 oktober
tijdens een informatieavond.

9. Cultuurmakelaar/projectleider CBP
Motie 4 D66, KL,CDA
6 juli 2017
Opdracht van de raad:
Aan het Cultureel Bergen Platform een cultuurmakelaar/projectleider
toe te voegen (tijdelijke aanstelling op parttime basis voor 1 jaar). In
de begroting voor 2018 20.000 euro op te nemen ter financiering van
deze functionaris.
Deze financiering te bekostigen uit het begrotingssaldo 2018.
Deze functie eind 4e kwartaal 2018 te evalueren en daarna te
besluiten de tijdelijke aanstelling te verlengen.
Stand van zaken
Bij de begrotingsbehandeling in oktober 2019 was voorgesteld
deze motie af te voeren. Via een amendement van het CDA is
deze motie op lijst blijven staan. Dit in verband met het
doorschuiven van de herijking van de nota Kunst in het Hart.
De aanstelling van de cultuurcoördinator is met een jaar verlengd
in afwachting van de nieuwe cultuurnota, waarin een structurele
invulling van de cultuurcoördinatie wordt opgenomen.

8. Starterslening Bergen 2018-2020
6 Motie 3.1 PvdA, KL, CDA
juli 2017
Opdracht van de raad:
• In april 2013 de verordening ‘VROM starterlening Bergen’ is
vastgesteld om gebruik te kunnen maken van een starterslening;
• Vraag en aanbod op de woonmarkt verstoord is waardoor starters
geen (minimaal) mogelijkheid hebben om huis (appartement) te
kopen/huren;
• De eisen om voor een hypotheek in aanmerking te komen (te) hoog
zijn.
• Een onderzoek te doen naar de resultaten en ervaringen van de
‘VROM starterslening Bergen’;
• Het resultaat van het onderzoek met conclusies én aanbevelingen
voor te leggen aan de Raad;
• Gelijktijdig met de uitkomsten van het onderzoek de Raad een
voorstel te doen welke mogelijkheden er wel (of niet) zijn om inwoners
vanaf 2018 gebruik te kunnen laten maken van een starterslening;
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10. ’t Oude Hof
Motie 8 KL
19 december 2017
Opdracht van de raad:
Het gebruik van het nieuwe parkeerterrein na 1 jaar te evalueren en
afhankelijk van de resultaten wel/niet een parkeerregime in te stellen.
Stand van zaken
De herinrichting van ’t Oude Hof is (nog) niet uitgevoerd. Nadat
het parkeerterrein is aangelegd, wordt overeenkomstig de motie,
het gebruik van het parkeerterrein geëvalueerd.

Daarbij in ieder geval de mogelijkheid mee te nemen dit fietspad aan
de oostzijde van de Sportlaan, tussen het in dit herinrichtingsplan
ingetekende fietspad en de kruising met de Laanweg, te situeren en
daar te laten aansluiten op het eveneens ‘van de rijbaan gescheiden
tweerichting fietspad’ langs de Laanweg.
Stand van zaken
Het onderzoek naar een ‘van de rijbaan gescheiden tweerichting
fietspad’ wordt meegenomen bij de verdere planvorming van het
plan Buitenduin. De verwachting is in het najaar van 2020 te
starten met het onderzoek, dit loopt dan parallel met de
bestemmingsplan wijziging. De planning is dat het
bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2021 aan uw raad
wordt voorgelegd.

11. Toevoegen woningen verkavelingsplan BSV
Motie 6 Fractie Zeiler, KL, CDA, D66
1 februari 2018
Opdracht van de raad:
• De beschikbare kavel zodanig in te richten dat het aantal te bouwen
woningen positief bijgesteld wordt.
• De “goedkope” koopwoningen zodanig aan te passen dat zij wel
voldoen aan doorstroom/ start wooncarrière woningen.
Stand van zaken
De verkaveling is voor een belangrijk deel afhankelijk van de
uitkomsten van het participatieproces inzake verkeer behorende
bij de structuurvisie Bergen Oost. Zodra dit proces is doorlopen,
kan de verkaveling worden afgerond. De verwachting is dat uw
raad in het eerste kwartaal van 2021 wordt geïnformeerd.

13. Cultuurcoördinator
Amendement B CDA, PvdA, KL, GL, D66, BBB
7 maart 2019
Opdracht van de raad:
- Beslispunt 2 als volgt te wijzigen:
Op basis van het evaluatierapport cultuurcoördinator in te stemmen
met verlenging van de aanstelling van de cultuurcoördinator met één
jaar.
- Onderstaand beslispunt 3 toe te voegen:
3. De wijze waarop structureel invulling wordt gegeven aan
cultuurcoördinatie (te weten verbindingen tussen kernen, afstemmen
en initiëren van cultuurinitiatieven) te betrekken bij de herijking van de
nota ‘Kunst in het hart’ in 2019.
Stand van zaken
Bij de begrotingsbehandeling in oktober 2019 was voorgesteld
het amendement af te voeren. Via een amendement van het CDA
is het amendement op lijst blijven staan. Dit in verband met het
doorschuiven van de herijking van de nota Kunst in het Hart.
De aanstelling van de cultuurcoördinator is met een jaar verlengd
in afwachting van de nieuwe cultuurnota, waarin een structurele
invulling van de cultuurcoördinatie wordt opgenomen.

12. Herinrichting Plan Buitenduin Schoorl
Motie 7 KL, D66, CDA, PvdA
6 februari 2018
Opdracht van de raad:
De mogelijkheid te onderzoeken, om bij het voorgestelde
inrichtingsplan, of bij het nog te ontwerpen inrichtingsplan Schoorl
centrum, een ‘van de rijbaan gescheiden tweerichting fietspad’ te
realiseren.
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14. Normenkader 2018
Motie 1 GB
11 april 2019
Opdracht van de raad:
- Een overzicht van de geldende verordeningen en nota’s op de
gemeentelijke site te zetten met vermelding waar deze te raadplegen
zijn.
- De raad uiterlijk 30 september te informeren over vorderingen op dit
terrein.
Stand van zaken
Het verzoek was om deze motie af te voeren omdat dit onderwerp
doorlopend de aandacht heeft van de organisatie.
De raad heeft bij de behandeling van dit overzicht in de raad van
30 juni 2020 besloten dat deze motie op de lijst moet blijven
staan omdat hij de uitvoering wil blijven volgen.

16. Plan van Aanpak participatie
Motie 10 VVD, BBB
9 juli 2019
Opdracht van de raad:
- In Q4 2019 met een plan van aanpak te komen rondom het thema
participatie.
- Het plan van aanpak op te stellen samen met een maatschappelijk
organisatie als bijvoorbeeld de dorpsraden- Een pilot voor participatie
op te zetten rondom een maatschappelijk vraagstuk zoals sport en
onderwijs in relatie tot krimp en vergrijzing.
- Schoorl Community en de Sportraad initiatief te laten nemen in het
participatietraject in Schoorl en als gemeente hen te faciliteren.
- Lessons learned uit de pilots zoals in Egmond aan Zee toe te passen
in de andere kernen.
- De kosten voor het opstellen van het plan van aanpak en de pilots te
dekken uit het saldo van baten en lasten.
Stand van zaken
Het plan van aanpak is opgesteld en aangeleverd bij de raad.
Door het verloop van de tijd, het rapport van de kwartiermaker
en de wijziging van portefeuillehouder wordt er nogmaals naar
het plan van aanpak gekeken. Er komt een aanvulling op het
participatiebeleid. De planning is om in november met de
commissie en in december 2020 met de raad over participatie te
spreken.

15. Vreemd aan de orde: UMTS-mast Egmond-Binnen
Motie 2 KL, GL
4 juli 2019
Opdracht van de raad:
De UMTS-mast, naast genoemde overwegingen en bekeken vanuit de
‘technische’ geschiktheid, oordeel welstandscommissie, gewenste
provinciale kwaliteitseisen en landschappelijke inpasbaarheid, op de
meest geschikte locatie te plaatsen.
Stand van zaken
Het college is momenteel als uiterste poging aan het
onderzoeken of er (ondanks de uitvoerige zoektocht in het
verleden naar alternatieven) haalbare alternatieve locaties zijn.
Door externe factoren hebben de gesprekken tussen de
gemeente, de grondeigenaar en T-Mobile over een mogelijke
locatie buiten de kern van Egmond Binnen, stilgelegen. Deze zijn
onlangs weer gestart. Zodra er meer bekend is wordt de raad
geïnformeerd.

17. Vreemd aan de orde: Nieuwe klimaatneutrale en circulaire
woonwijken.
Motie 12 CDA
9 juli 2019
Opdracht van de raad:
- Binnen afzienbare tijd te komen met een voorstel voor een nieuwe,
volledig klimaatneutrale en circulaire wijk.
- bij de plannen voor deze wijk de provincie actief te betrekken
alsmede de regionale woningbouwpartners.
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- Hierover actief te communiceren zodat inwoners op de hoogte zijn
van de overwegingen maar dat zij ook weten hoe deurstickers
verkregen kunnen worden, Deze praktische informatie maakt tevens
deel uit van communicatie aan de inwoners over grondstoffenbeleid.
Stand van zaken
In Amsterdam loopt er momenteel een hoger beroepsprocedure
over de Ja/Ja sticker. Deze wachten wij af. Daarnaast wachten we
ook de komst van de gewijzigde Wet elektronische publicaties af.
Deze wijziging zorgt er voor dat gemeenten alle formele besluiten
die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, via de
daarvoor bestemde digitale kanalen mag publiceren. Dat
betekent dat op dat moment bekendmakingen in een huis-aanhuisblad niet meer nodig is. De wet zou op 1 januari 2021 in
werking treden maar is gekoppeld aan de Omgevingswet.
Inwerkingtreding van deze laatst genoemde wet is uitgesteld. Dit
betekent automatisch ook uitstel voor de Wep (Wet elektronische
publicaties). De aanpak/wijziging van de huidige ja/nee sticker
laat daarmee op zich wachten.

- De kosten voor planvorming en studie te dekken vanuit het saldo
baten en lasten.
Stand van zaken
De gesprekken met de provincie over dit onderwerp zijn gestart.
De verdere uitwerking is afhankelijk van het besluit over de
voetbalfusie.
18. Vreemd aan de orde: aanleg glasvezelnetwerk in de gemeente
Bergen
Motie 14 GL, VVD, D66, BBB
9 juli 2019
Opdracht van de raad:
- Het gesprek te starten met verschillende partijen om in kaart te
brengen wat de mogelijkheden en de daar aan verbonden kosten zijn
om een glasvezelinfrastructuur in de gemeente Bergen te realiseren.
- Dit per woonkern en het buitengebied in kaart te brengen.
- In kaart brengen bij welke werkzaamheden al infrastructurele
voorzieningen getroffen kunnen worden.
- De raad van de voortgang van dit overleg op de hoogte te houden.
- Met dien verstande dat de Coöperatie Bergen Breedband hierbij
betrokken wordt en onderzocht wordt wat de mogelijkheden/voordelen
zijn in regionaal (BUCH)verband.
Stand van zaken
Er worden met diverse partijen gesprekken gevoerd over de
aanleg van een glasvezelnetwerk. De raad wordt op de hoogte
gehouden van de uitkomsten van deze gesprekken.

20 Vreemd aan de orde: Het vaststellen van de beleidsnotitie
snippergroen 2019
Motie 3 VVD, D66, GL
3 oktober 2019
Opdracht van de raad:
Expliciet op te nemen in het groenbeleidsplan:
Adoptie van snippergroen
Er kan onder voorwaarden een verzoek worden ingediend voor
adoptie van snippergroen door inwoners zonder dat er een huurprijs
voor het stuk groen hoeft te worden betaald.

19. Vreemd aan de orde: Ja/Ja-stickers ten behoeve van het
ontvangen van reclamefolders
Motie 2 D66, GL, BBB, KL
3 oktober 2019
Opdracht van de raad:
- Tot invoering over te gaan van het plaatsen van een ja/ja-sticker
wanneer inwoners reclamefolders willen ontvangen.

Voorwaarden zijn onder andere:
- Dat het snippergroen zijn functie in de openbare ruimte behoudt en
het groen blijft
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-Voor de kadernota 2021 een eerste concept voor de herinrichting te
bespreken met de commissie van onderzoek.
Stand van zaken
De uitvoering van deze motie ligt bij de commissie van
onderzoek. Vanuit de griffier is het voorstel gedaan dit in 2021 op
te pakken met een externe begeleider.

- Dat bij een klein stukje een individuele inwoner de adoptie op zich
neemt maar bij grotere stukken (meer dan 50m2) moeten dit minstens
drie inwoners zijn.
- Daarnaast moet ten minste 50% van de direct omwonenden geen
bezwaar hebben tegen deze adoptie en moet het afgestemd worden
met de wijk-/buurtverenigingen.
- Te allen tijde geldt dat wanneer de gemeente het groen weer nodig
heeft zij het adoptiegroen weer kan terugvorderen.
- En dat de werkgroep snippergroen de plannen beoordeelt voor het
gezamenlijk gebruik en dat daaruit per situatie aanvullende
voorwaarden kunnen gelden.

22. Dienstverlening
Motie 2 KL, D66, CDA
31 oktober 2019
Opdracht van de raad
Om in het eerste kwartaal ná de raadsinformatieavond met een
actieplan te komen met aanvullende ‘accenten’ op het gebied van
dienstverlening voor de gemeente Bergen. Dit aanvullend op het
bestaande dienstverleningsplan van de BUCH. Deze in het 2e
kwartaal ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.
Stand van zaken
De presentatie van de notitie Nieuw Tij heeft op 3 september 2020
plaatsgevonden. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

Inwoners kunnen de aanvraag tot adoptie doen via de website van de
gemeente. Op de website staan de voorwaarden uitgelegd.
Stand van zaken:
Het groenbeleidsplan, waarin een tekst is opgenomen over de
adoptie van snippergroen, wordt in het 1ste kwartaal 2021 naar
verwachting aan de raad voorgelegd.
21. Transparante P&C-documenten
Motie 1 CDA, KL, VVD, GL, PvdA, D66, BBB
31 oktober 2019
Opdracht van de raad
In 2020 de documenten in het kader van de P&C-cyclus zodanig aan
te passen dat de gepresenteerde documenten in het kader van de
P&C-cyclus:
- Heldere en duidelijke informatie verschaffen ten aanzien van de
gewenste maatschappelijke effecten en doelstellingen, de gewenste
resultaten en de te ondernemen acties als ook de hiervoor benodigde
middelen en wie hiervoor verantwoordelijk is.
- Heldere en op feiten gebaseerde voorgangsinformatie bevatten over
de behaalde maatschappelijke effecten en resultaten en de
daadwerkelijk uitgegeven middelen.
- Indien noodzakelijk hierover in overleg te gaan met de andere bij de
BUCH aangesloten gemeenten.

23. Realisatie Parkeerbeleid
Motie 3 D66, CDA, KL, VVD,
31 oktober 2019
Opdracht van de raad
Bij de evaluatie van het parkeerbeleid een beeld te hebben vanuit de
inwoners en ondernemers in de verschillende kernen hoe zij het
huidige parkeerbeleid ervaren. Deze ervaringen te kunnen betrekken
bij de eerste uitgesproken wens in de raad om:
- Tot een gedifferentieerd parkeerbeleid te komen voor de
verschillende kernen van onze gemeente waar het gaat om de
betaalperiodes (weekdagen/weekend/seizoenen/tijden) en
betaalzones.
- Onderzoek of het aantal (4 uur) gratis parkeren met de
bezoekersvergunning geen oneigenlijk gebruik stimuleert c.q.
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24. Tijdelijk permanent bewonen recreatiewoningen
Amendement C KL, VVD, D66, BBB
7 november 2019
Opdracht van de raad:
1. kennis te nemen van de evaluatie tijdelijk permanent bewonen van
recreatiewoningen;
2. het college opdracht te geven een pilot uit te werken voor het
vergunnen van tijdelijke bewoning op grond van het bestemmingsplan;
3. het college te verzoeken een projectbeschrijving op te stellen met
daarin verwoord de eisen van het bouwbesluit en een
communicatieparagraaf;
4. het college te verzoeken onderzoek te doen naar de ervaringen met
het aanvraagproces door de aanvragers hierover te bevragen.
Te wijzigen in:
1. kennis te nemen van de evaluatie tijdelijk permanent bewonen van
recreatiewoningen;
2. het college, in samenwerking met een kleine raadswerkgroep te
verzoeken onderzoek te doen naar de ervaringen met het
aanvraagproces door de aanvragers hierover te bevragen. De
conclusie en aanbevelingen te delen met de raad en in januari 2020
met voorstellen te komen;
3. het college opdracht te geven een pilot uit te werken voor het
vergunnen van tijdelijke bewoning op grond van het bestemmingsplan.
Vóór 1 juni 2020 met de pilot te starten;
4. het college te verzoeken een projectbeschrijving op te stellen met
daarin verwoord de eisen van hout bouwbesluit en een
communicatieparagraaf;
5. Het college opdracht te geven maandelijks via de gemeentekrant te
communiceren over de mogelijkheden van permanente bewoning van
recreatiewoningen en de raad per halfjaar te informeren over de stand
van zaken rond de aangevraagde/verleende vergunningen;
6. De norm voor parkeren, bestemd voor een
omgevingsafwijkingsvergunning betreft tijdelijke bewoning
recreatiewoningen aan te passen en voor 1 maart 2020 met een
voorstel te komen. Deze norm ook aanhouden in de pilot.

onderzoek of een alternatief systeem voor bezoekersvergunning meer
aan het doel kan beantwoorden.
- Onderzoek te doen naar de mogelijkheden van transferia,
overloopterreinen en het aanleggen van een of meer parkeergarages
onder de duinen en uiterlijke 2e kwartaal met resultaten te komen.
Bij de behandeling van de belastingtarieven in de raad van 20
december 2019 voor wat betreft het parkeerbeleid de onderstaande
onderdelen alvast te agenderen:
- Bij het verstrekken van parkeervergunningen aan commerciële
verhuurders na te gaan of de bij de accommodatie aangelegde
parkeerplekken/garages overeen komen met het aantal te verhuren
kamers/appartementen. Het aantal te verstrekken
parkeervergunningen behoort het aantal kamers/appartementen
minus de aangelegde parkeerplekken/garages te zijn.
- Na te gaan hoeveel parkeervergunningen er worden verstrekt aan
huiseigenaren terwijl in de huizen niemand staat ingeschreven en
welke maatregelen in dat geval worden aanbevolen.
- Een heldere onderbouwing te geven van een (mogelijke) verhoging
van de parkeervergoedingen voor de komende jaren – anders dan de
jaarlijkse indexering van 2% - mede gebaseerd op de tarieven van de
ons omliggende gemeenten.
- De financiële gevolgen van de aanpassingen per onderdeel van dit
beleid inzichtelijk te maken en hierover voor 1 juni 2020 te
rapporteren.
Stand van zaken
Op 17 september bent u tijdens de informatieavond op de hoogte
gesteld van de eerste bevindingen voor een aangepast
parkeerbeleid. Daar is ook het proces om tot het vaststellen van
een parkeerbeleid in het tweede kwartaal van 2021 beschreven.
Voor wat betreft de verblijfsrecreatievergunningen: zie motie 29.
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Stand van zaken
Gezien een verwachte wetswijziging die het procedureel
eenvoudiger maakt een tijdelijke vergunning te verlenen is nog
geen aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Het is opportuun
de wetswijziging af te wachten. Daarnaast behoeft het
parkeerbeleid nader te worden beschouwd omdat in het
merendeel van de gevallen niet aan dit beleid kan worden
voldaan

De rijrichting in de Heereweg is omgedraaid in het ontwerp;
autoverkeer rijdt nu van noord naar zuid. Overeenkomstig de
motie wordt dit geëvalueerd.
Door een extern bureau (Goudappel) is onderzoek gedaan naar
de mogelijkheden om fietsverkeer op deze kruising in de
voorrang af te wikkelen. De resultaten van dit onderzoek worden
in een notitie verwerkt. In de notitie wordt aangegeven op welke
manier invulling wordt gegeven en de resultaten worden verwerkt
in het ontwerp.

25. Handhaven voorrang fietsers op kruising Laanweg-Sportlaan
Amendement D PvdA, CDA
7 november 2019
Opdracht van de raad:
Het raadsbesluit
- akkoord te gaan met voorliggende plannen voor de herinrichting van
de openbare ruimte in het centrum van Schoorl.
- in te stemmen met de pilot voor het omdraaien van
eenrichtingsverkeer op de Heereweg en dit een jaar na ingebruikname
te evalueren samen met Schoorl Community.
- Het voorlopig ontwerp hiermee een definitieve status te geven.
- Akkoord te gaan met de bijbehorende financiële paragraaf en
begrotingswijziging behorende bij de herinrichting van de openbare
ruimte in het centrum van Schoorl.

26. Herinrichting Schoorl centrum
Amendement E VVD, KL, D66, GL, BBB, PvdA,
7 november 2019
Opdracht van de raad:
Het raadsbesluit
- akkoord te gaan met voorliggende plannen voor de herinrichting van
de openbare ruimte in het centrum van Schoorl;
- in te stemmen met de pilot voor het omdraaien van
eenrichtingsverkeer op de Heereweg en dit een jaar na ingebruikname
te evalueren samen met Schoorl Community;
- het voorlopig ontwerp hiermee een definitieve status te geven;
- akkoord te gaan met de bijbehorende financiële paragraaf en
begrotingswijziging behorende bij de herinrichting openbare ruimte in
het centrum van Schoorl;

Aan te vullen met beslispunt:
- Het handhaven van de voorrang voor fietsers op de kruising
Laanweg-Sportlaan.
Stand van zaken
Er is opdracht verstrekt aan een verkeerskundig bureau om te
adviseren betreffende een veilige fietsoversteek. De uitkomst
wordt gedeeld met de meetekengroep. Via sociale media en de
website “denk mee over Schoorl” wordt dit gedeeld met de
bewoners. Het definitieve ontwerp wordt ter vaststelling aan het
college aangeboden.

Als volgt te wijzigen:
- akkoord te gaan met voorliggende plannen voor de herinrichting van
de openbare ruimte in het centrum van Schoorl;
- in te stemmen met de pilot, bestaande rijrichting op de Heereweg te
handhaven en alleen bestemmingsverkeer toe te laten en de weg als
zodanig in te richten;
- Na vaststellen plannen en tekening definitief te maken en de
wijzigingen van dit amendement mee te nemen in de aanbesteding;
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Stand van zaken
Er is opdracht verstrekt aan een extern verkeerskundig bureau
om te adviseren betreffende een veilige fietsoversteek, hierin zijn
ook de voetgangersoversteken meegenomen. De uitkomst wordt
gedeeld met de meetekengroep. Via sociale media en de website
“denk mee over Schoorl” wordt dit gedeeld met de bewoners.
Door bezoekers bij de kruising Laanweg/Sportlaan naar het
parkeren te verwijzen, verwachten we minder zoekend verkeer bij
het Klimduin. Doordat het Roode Leeuw plein anders wordt
ingericht wordt de ruimte voor auto’s kleiner. Het nodigt dan
minder uit om tijdelijk voor de JUMBO te parkeren.
Het nieuwe parkeerbeleid wordt daar waar van toepassing in het
plan verwerkt.
Een jaar na in gebruik name van de Heereweg wordt samen met
ondernemers, inwoners en Schoorl Community de inrichting
geëvalueerd. De verwachting is dat in het 4e kwartaal een start
kan worden gemaakt met de besteksvoorbereiding waarin de
uitkomsten van de motie worden meegenomen in de
aanbesteding.

- akkoord te gaan met de bijbehorende financiële paragraaf en
begrotingswijziging behorende bij de herinrichting openbare ruimte in
het centrum van Schoorl;
Stand van zaken
Het ontwerp van de Heereweg in het Centrum van Schoorl is
aangepast om de bestaande rijrichting te handhaven. Er wordt
bebording geplaatst met een inrijverbod, “uitgezonderd
bestemmingsverkeer”. Het aangepaste ontwerp wordt
voorgelegd aan de meetekengroep en de ondernemers en wordt
ter vaststelling aan het college aangeboden.
27. Herinrichtingsplan centrum Schoorl
Motie 1 KL, VVD, D66, GL, BBB, PvdA
7 november 2019
Opdracht van de raad
Te onderzoeken:
- bij de kruising Laanweg/Sportlaan de voorrangssituatie voor fietsers
te handhaven i.v.m. de veiligheid van fietsers.
Tevens op die kruising voor voetgangers een zebrapad te realiseren;
- signaleringsbord te plaatsen bij de ingang van de Duinvoetweg
waardoor ‘zoekend verkeer’ wordt voorkomen;
- welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat
auto’s op de Duinvoetweg (voor de Jumbo) tijdelijk parkeren;
- meer duidelijkheid voor verkeer door maatregelen middels
bebording, wegmarkering en bewegwijzering;
- het nieuwe parkeerbeleid (voorstel eerste kwartaal 2020) van de
gemeente in de uitvoering van het plan te verwerken;
-de afspraken ten aanzien van de venstertijden ten behoeve van laden
en lossen voor detailhandel te heroverwegen, om daarmee de
overlast tot een minimum te beperken;
- de pilot 1 jaar na ingebruikname samen met Schoorl Community,
inwoners en ondernemers te evalueren;
- de resultaten van de uitkomsten van deze motie mee te nemen in de
aanbesteding.

28. Vestiging bloembollenbedrijf – aanpassing “Voorgesteld
besluit”
Amendement A KL, VVD, CDA, D66, PvdA,
12 december 2019
Opdracht van de raad:
Het voorgestelde besluit:
- In principe akkoord te gaan met de vestiging van een agrarisch
bloembollenbedrijf op de percelen nabij de Limmerweg 5 in EgmondBinnen (kadastraal C2824 en C2978).
- Een bestemmingsplan en landschappelijk inpassingsplan te laten
opstellen door initiatiefnemer voor deze ruimtelijke ontwikkeling.
Te wijzigen in:
- In principe akkoord te gaan met de vestiging van een agrarisch
bloembollenbedrijf op de percelen nabij de Limmerweg 5 in EgmondBinnen (kadastraal C2824 en C2978).
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- Tot definitieve besluitvorming ‘wijziging bestemmingsplan’ over te
gaan als de resultaten van de hierna genoemde onderzoeken, vooraf
aan behandeling van het plan, aan de raad zijn/worden voorgelegd.
A. Onderzoek naar en de milieueffecten van:
- bodem(kwaliteit);
- geluid(hinder), inclusief de mate van indirecte hinder;
- toename verkeer(intensiteit) als gevolg van de voorgenomen
ontwikkeling alsmede verkeersveiligheid;
- overige relevante milieuonderdelen.
B. Milieuaspecten:
- gebruik (bestrijdings)middelen;
- intensiteit en mate van gebruik van deze middelen;
- te hanteren spuitzone(s).
C. Impact van de ontwikkeling op de directe omgeving (zie toelichting)
D. Bij besluitvorming tot ‘wijziging bestemmingsplan’ wordt inzicht
gegeven op welke wijze het toezicht en de handhaving gerelateerd
aan bij B genoemde milieuaspecten wordt gewaarborgd en uitgevoerd
(frequentie toezicht c.q. controle en naleving van de vergunnings/meldingsvoorschriften (AMvB/Activiteitenbesluit).
- Een bestemmingsplan en landschappelijk inpassingsplan te laten
opstellen door initiatiefnemer voor deze ruimtelijke ontwikkeling.
Stand van zaken
Dit amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om het
amendement af te voeren.
De raad heeft bij de behandeling van dit overzicht in de raad van
30 juni 2020 besloten dat dit amendement op de lijst moet blijven
staan omdat hij de uitvoering wil blijven volgen.

29. Aanpassingen verstrekking parkeervergunningen
Motie 3 D66, VVD, KL, CDA
12 december 2019
Opdracht van de raad
Bij verstrekking van de parkeervergunningen voor het gebruiksjaar
2021 deze als volgt toe te passen en daartoe de voorbereidende
werkzaamheden en communicatie te starten:
1. Alleen verblijfrecreantenvergunningen te verstrekken aan (hotel en
B&B)accommodatiehouders voor het aantal kamers dat niet op eigen
terrein of in de eigen garage kan parkeren met de norm 1
appartement/1 kamer = 1 vergunning. Verstrekking van vergunningen
kan pas plaatsvinden nadat deze gegevens zijn overlegd vanuit de
(hotel)accommodaties en gecontroleerd.
2. De strandhuisjesvergunning alleen nog op kenteken te verstrekken.
3. Niet langer verblijfsrecreantenvergunningen en
bezoekersvergunningen te verstrekken aan woningen en
appartementen die recreatief worden verhuurd maar waar niemand
als hoofdbewoners staat ingeschreven.
Stand van zaken
Dit betreft een motie waarbij is toegezegd dat e.e.a. met ingang
van belastingjaar 2021 wordt ingevoerd.
De uitgifte van parkeervergunningen door CPS met ingang van
2021 wordt momenteel voorbereid. De door de raad in de motie
gevraagde veranderingen van de uitgifte van de vergunningen
moet daarin worden meegenomen. In het huidige
verwerkingsproces inbouwen is niet zinvol.
Met CPS wordt overlegd op welke manier hier invulling aan kan
worden gegeven. De punten 2 en 3 de in de motie genoemde
onderwerpen kunnen hierin zondermeer worden meegenomen.
Punt 1 proberen we ook zoveel mogelijk te implementeren. Om te
kunnen controleren of een aanvrager daadwerkelijk recht heeft
op het aantal aangevraagde vergunningen, is het noodzakelijk
dat het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein bekend is.
Momenteel zijn we bezig dat te inventariseren waarbij we eerst de
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(grote) hotels en appartementen doen. In een later stadium
komen de kleine (particuliere) recreatiewoningen aan de beurt.
Op deze manier wordt in ieder geval het grootste deel van de
(parkeer)overlast opgeheven.

In het najaar van 2020 wordt overgegaan tot het aanwijzen van
vuurwerkvrije zones voor de jaarwisseling 2020-2021. Dit zijn er
meer dan vorig jaar. Bij de Kadernota van 2021 komen wij bij u
terug met de resultaten van het nog te houden onderzoek.

30. Vuurwerk
Motie 5 CDA, GL, VVD, BBB, GB
12 december 2019
Opdracht van de raad
1. Met inbreng van de inwoners een vuurwerkbeleid te ontwikkelen
waarbij ruimte is voor maatwerk per kern.
2. Aan de inwoners van de kernen wordt in ieder geval hun mening
gevraagd ten aanzien van de volgende mogelijkheden voor een
toekomstig vuurwerkbeleid in de gemeente Bergen:
- het al dan niet organiseren van een centrale vuurwerkshow in iedere
kern;
- het al dan niet invoeren van een totaalverbod op het afsteken van
vuurwerk in de kern, dan wel het verder uitbreiden van het aantal
vuurwerkvrije zones met bepaalde ‘gevoelige’ gebieden en daarbij
tevens te vragen welke locaties voor vuurwerkvrije zones in
aanmerking komen;
3. Bij de peiling tevens te betrekken:
a. waar in de kernen een eventuele vuurwerkshow gehouden kan
worden;
b. of er binnen de kern inwoners zijn die een vuurwerkshow voor alle
inwoners willen helpen organiseren waarbij deze inwoners vanuit de
gemeente kunnen worden gefaciliteerd.
4. Te onderzoeken of het mogelijk is de huidige uitgaven gemoeid met
het herstel van vandalisme tijdens de nieuwjaarsnacht en het
opruimen van vuurwerk (deels) in te zetten voor de organisatie van
een vuurwerkshow in de kernen.
5. De resultaten van het onderzoek voor de bespreking van de
kadernota in het voorjaar aan de raad voor te leggen.
Stand van zaken:

31. Vreemd aan de orde – Behoud beeldbepalende panden in de
gemeente Bergen. Aanwijzing Smeerlaan 1a t/m h als beschermd
gemeentelijk monument
Motie 3 GB, BBB, VVD, GL, KL
30 januari 2020
Opdracht van de raad
Bij de eigenaar erop aan te dringen om zoveel mogelijk
cultuurhistorische elementen te behouden en de raad over dit
resultaat te informeren.
Stand van zaken
Kennemer Wonen verwacht medio oktober naar buiten te kunnen
treden met een definitief plan voor deze locatie; momenteel wordt
de haalbaarheid onderzocht. Het plan voorziet in de
historiserende nieuwbouw van de voormalige gymzaal, die 10%
groter zal zijn dan het huidige gebouw. In hoofdvorm en
detaillering is de nieuwbouw een nauwgezette reconstructie. Op
het perceel zijn daarnaast acht grondgebonden woningen
gedacht.
32. Vreemd aan de orde – Bestemming en gebruik woning
(functie tweede woning) Bergen aan Zee en Egmond aan Zee
Motie 4 KL, D66, PvdA, CDA, VVD, GL, GB, BBB
30 januari 2020
Opdracht van de raad
- Om zo spoedig mogelijk met de eigenaren, zowel bewoners als
forensen, ondernemers en andere belanghebbenden uit Bergen aan
Zee een traject op te starten waarbij in overleg en samenspraak
gekomen wordt tot invulling van beleid dat de recreatieve verhuur in
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aanvragen die zien op het splitsen van woningen conform het
splitsingsbeleid en behoudens de aanvragen om
omgevingsvergunningen die betrekking hebben op uitbreiding
van gebouwen en bouwwerken waarbij geen functiewijziging
plaatsvindt;
- Besluit dat:
Voor besluiten waarin een project-afwijkingsbesluit als bedoeld in
artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht wordt geweigerd de hiervoor genoemde verklaring
niet is vereist waarbij het college de raad per kwartaal informeert
over deze geweigerde besluiten.
Dit besluit komt in plaats van eerdere genomen besluiten waarin
categorieën van gevallen zijn aangewezen als bedoeld in artikel 6.5,
lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, waarbij de uitvoering van dit
besluit steeds dient te geschieden binnen de geest van de
omgevingswet.
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Het verzoek is
om het amendement af te voeren.

Bergen aan Zee regelt. Alle adressen die het betreft te informeren dat
dit plaats gaat vinden.
- Voor de Terrasflat in overleg te gaan met de beide VVE’s over de te
nemen stappen.
- De gemeenteraad mee te nemen middels de nieuwsbrief van het
college in de stappen die worden gezet in beide trajecten.
Stand van zaken
In de ARC van 2 juni jl. is aan de raad meegegeven dat met de
uitwerking van deze motie gestart kan worden indien de
Huisvestingsverordening vastgesteld wordt. Dit heeft te maken
met capaciteit. Er hebben al enkele gesprekken plaatsgevonden
met eigenaren en de VVE’s.
Het is uiteindelijk aan de raad om aan te geven of hij bij alle
‘Tweede woningen’ de functieaanduiding recreatiewoning wil
toekennen of dit alleen zou moeten gelden voor de Tweede
woningen in een bepaald gebied.
33. Verklaring van geen bedenkingen
Amendement A1 KL, GL, VVD, GB, CDA, D66, PvdA, BBB
5 maart 2020
Opdracht van de raad
De volgende gevallen waarvoor ten behoeve van een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht toepassing wordt gegeven aan artikel
2.12 eerste lid, onder 1, onder 3, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, aan te wijzen als categorieën van gevallen waarin
een verklaring van geen bedenkingen is vereist:
- Categorie bebouwde kom:
Aanvragen die zien op een woningbouwontwikkeling van 18 of meer
woningen en aanvragen waarbij wordt afgeweken van het integrale
woningbouwbeleid van de gemeente Bergen;
- Categorie buitengebied:
Alle aanvragen van meer dan 11 woningen en ontwikkelingen
strijdig met het provinciale beleid behoudens zonneweides tot 10
ha en behoudens aanvragen die zien op het splitsen van stolpen en

34. GGD NHN: zienswijze op jaarstukken 2019 en begroting 2021
Amendement A D66, CDA, GL, BBB, GB, VVD
16 juni 2020
Opdracht van de raad
De tekst van de hieronder beschreven zienswijze aan te passen:
2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting
2021 van de GGD Hollands Noorden:
a. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om een definitie op te
stellen voor het maatschappelijk effect en de beschrijvingen
van het maatschappelijk effect in de begroting 2021 hierop aan
te passen.
b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in het
aangekondigde meerjarenbeleidsplan een relatie te leggen met
de P&C documenten, een onderscheid te maken tussen GR13

Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Het verzoek is
om het amendement af te voeren.

taken en aanvullende diensten en ook de prestatie-indicatoren
te vermelden.
c. Op te merken dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van €
180.000,- aan de algemene reserve nodig is indien bij het
vaststellen van de jaarrekening 2019 de algemene reserve
versneld wordt aangevuld tot het maximum van 2,5 % van de
exploitatielasten. En te verzoeken dit positief begrote resultaat
in minderen te brengen op de algemene bijdragen van
gemeenten voor het jaar 2021.

36. Huisvestingsverordening
Amendement C1 GL, VVD, CDA, D66, PvdA, KL
16 juni 2020
Opdracht van de raad
De tekst van de Huisvestingsverordening Bergen 2019 op de
hieronder beschreven artikelen/alinea’s aan te passen.
1.
Toevoegen aan definities:
- Adres:
Het adres als geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG);
- Basis Registratie Personen (BRP):
De basisregistratie bedoeld in artikel 1.2. van de Wet
Basisregistratie personen;
- Bewoner:
Een persoon die zijn of haar hoofdverblijf heeft in de
desbetreffende woonruimte;
- Hoofdverblijf:
Het adres waar iemand de afgelopen twaalf maanden
overheersend verbleef, zijnde ten minste 183 nachten, en waar
het centrum van diens levensbelang ligt;

Te wijzigen naar:
a. De GGD Holland Noorden te verzoeken etc…
b. (….) een onderscheid te maken tussen GR-taken en
aanvullende diensten en ook de prestatie-indicatoren te
vermelden
c. Voor de aanvullende diensten in overleg te treden met de
gemeente Bergen om inzichtelijk te maken hoe deze
aansluiten op de andere aanbieders van deze taken om
eventueel een overlappen van taken te kunnen uitsluiten of
stopzetten.
d. Op te merken dat voor het jaar 2021 etc…
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Het verzoek is
om het amendement af te voeren.

2.
Artikel 16. Vergunningsvoorwaarden, lid 5
5. Een vergunning als bedoeld in artikel 21 van de wet voor het
onttrekken aan de bestemming tot bewoning ten behoeve van
vakantieverhuur wordt slechts verleend indien:
a. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft en
ook als zodanig in de basisadministratie staat ingeschreven,
en;
b. vakantieverhuur uitsluitend in de maanden juli en augustus
plaatsvindt, en;

35. GGD NHN: zienswijze op jaarstukken 2019 en begroting 2021:
aanpassen zienswijze en bestemmingsreserve
Coronamaatregelen instellen
Motie B GL, CDA
16 juni 2020
Opdracht van de raad
De voorgestelde vorming van een bestemminsreserve Corona te
ondersteunen en dit verder met de GGD NHN te bespreken.
Stand van zaken
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5.
Artikel 22, lid d te schrappen

c. aan niet meer dan vier volwassen personen per nacht
onderdak wordt verleend, en;
d. geen sprake is van een huurwoning in eigendom van een
woningcorporatie, en;
e. de vergunning maximaal voor een periode van 5 jaar wordt
aangevraagd.

6.
Bijlage I behorende bij artikel 26 Bestuurlijke boete:
Het overtreden van een voorwaarde of voorschrift zoals genoemd in
artikel 22 van deze verordening

Te veranderen in:
5. Een vergunning als bedoeld in artikel 21 van de wet voor het
onttrekken aan de bestemming tot bewoning ten behoeve van
vakantieverhuur wordt slechts verleend indien:

Te veranderen in:
Bijlage I behorende bij artikel 26 Bestuurlijke boete:
Het overtreden van een voorwaarde of voorschrift zoals genoemd in
artikel 22a en artikel 22 van deze verordening

a. de bewoner, die een woonruimte verhuurt, de betreffende
woonruimte feitelijk als hoofdverblijf heeft en op het adres van
deze woonruimte ingeschreven staat in de Basisregistratie
personen, en
b. vakantieverhuur maximaal 63 dagen per jaar plaatsvindt, en;
c. geen sprake is van een huurwoning in eigendom van een
woningcorporatie, en;
d. de vergunning maximaal voor een periode van 5 jaar wordt
aangevraagd.

7.
In de Toelichting wijziging HVV, Subsidiariteit en
proportionaliteit:
Vervangen:
De zin …. “binnen de termijn van maximaal twee zomermaanden (juli
en augustus)
Vervangen door:
De zin …. “binnen de periode van 63 dagen”.
Deze wijziging komt tegemoet aan de brede wens om de begrensde
verhuurperiode flexibel in te kunnen zetten gedurende het
kalenderjaar en niet te beperken tot twee aaneengesloten
kalendermaanden.
Schrappen:
Nu in de gemeente Bergen door het toeristische karakter sommige
inwoners tijdens de maanden juli en augustus juist werkzaam zijn, is
een mogelijkheid opgenomen om, mits zwaar gemotiveerd, maximaal
twee weken buiten de vensterperiode toch een woonruimte tijdelijk te
verhuren.
Vervangen:
3 x het woord ‘vensterperiode’ vervangen door ‘periode’.
Schrappen:

3.
Artikel 16a te schrappen
4.
Toe te voegen:
Artikel 22a Voorwaarden en voorschriften
Burgemeester en wethouders verbinden aan de vergunning als
bedoeld in artikel 21 van de wet de voorwaarde dat de hoofdbewoner,
elke keer voordat het gebruik ten behoeve van vakantieverhuur start,
deze wijze van gebruik van de woonruimte door middel van een door
burgemeester en wethouders voorgeschreven formulier elektronisch
dient te melden bij burgemeester en wethouders.
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“en geconcentreerde” in de zin “Daarnaast overweegt de raad dat de
leefbaarheid van het aangewezen gebied gezien de korte en
geconcentreerde periode van ….”
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in de verordening. Het verzoek is
om het amendement af te voeren.

3. Het effect op de leefbaarheid van de woonomgeving in de
kernen;
4. Inzage in aantal afgegeven/verleende
onttrekkingsvergunningen;
5. Het effect op de verkoop en langetermijnverhuur van
huizen.
Deze monitoring waar mogelijk op kernniveau in beeld te
brengen.
Stand van zaken
Er zijn nog geen nadere ontwikkelingen te melden.

37. Huisvestingsverordening
Motie 1 VVD, KL, GL, CDA
16 juni 2020
Opdracht van de raad
- Te onderzoeken of voor de jaarlijkse monitoring op de
huisvestingsverordening een adviesraad vakantieverhuur
bestaande uit deskundige inwoners kan worden opgezet welke
gevraagd en ongevraagd advies kan geven;
- De raadsbreed aangenomen motie van 30 januari 2020 inzake
“Bestemming en gebruik woning (functieaanduiding tweede
woning) Bergen aan Zee en Egmond aan Zee” voor 31
december 2020 uit te voeren;
- In 2021 coulance te betrachten bij het gebruik van afgegeven
vouchers ten gevolge van de Covid 19-crisis welke zijn
uitgegeven door de lokale platforms waarbij verhuurder is
aangesloten, voor zover dit de toegestane 63 dagen
overschrijdt. Dit betreft vouchers uitgegeven tot en met eind
mei 2020 en inwisselbaar tot maximaal 13 maanden na
afgiftedatum;
- Toe te voegen aan de jaarlijkse monitoring met betrekking tot
de huisvestingsverordening:
1. Het effect op de schaarste van (betaalbare) woningen en
doorstroming in woningvoorraad;
2. Ontwikkeling op inkomsten parkeerbelasting en
bezoekersaantallen van toeristische attracties in de
gemeente om een beeld te krijgen van economische
effecten;

38. Vreemd aan de orde: Hindervermindering voor omwonenden
Schiphol
Motie 3 VVD, KL, GL, CDA, GB, D66, PvdA, BBB
25 juni 2020
Opdracht van de raad
- Via de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) te pleiten voor echte
hinder-verminderende maatregelen;
- Via de BRS strenge en duidelijke normen voor geluidhinder en
milieuvervuiling te eisen;
- Echte burgerparticipatie te eisen van de Rijksoverheid en
Schiphol.
Stand van zaken
De raad wordt via de nieuwsbrief van het college aan de raad
op de hoogte gehouden van alle stappen die het college en de
portefeuillehouder zet in dit dossier. Het verzoek is om deze
motie af te voeren.
39. Vreemd aan de orde: Ondersteuning inwoners die financieel
getroffen zijn door de corona-crisis
Motie 4 VVD, KL, GL, CDA, GB, D66, PvdA, BBB
25 juni 2020
Opdracht van de raad
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Naar aanleiding van uw opdracht voert het Regionaal Archief
Alkmaar (RAA) een verkennend onderzoek uit (in de
archieven van het Kadaster) of er in Bergen nog sprake kan
zijn van gevallen van geroofd Joods vastgoed waar geen
rechtsherstel is geweest. Het RAA onderzoekt ook de situatie
in Alkmaar, in verband met een vergelijkbare vraag van de
raad aldaar. Op basis van dit onderzoek, hoewel nog niet
voltooid, zijn enkele voorlopige conclusies en aanbevelingen
mogelijk.
Uit de registers van het kadaster is op te maken dat, voor alle
geroofde panden in Bergen die in de zogenaamde
Verkaufsbuecher genoemd worden, na de oorlog
rechtsherstel heeft plaatsgevonden. Dit is uiteraard gebeurd
volgens de op dat moment gehanteerde regels en
voorschriften.
Het RAA geeft aan dat dit kadastraal onderzoek beperkt is,
maar dat een verder uitgebreid onderzoek complex is en veel
tijd kost. De RAA adviseert om niet als gemeente zelfstandig
een onderzoeksvraag uit te zetten. Ook een
samenwerkingsverband (met Alkmaar) is nog te klein voor het
welslagen van een onderzoek én voor een programma van
rechtsherstel.
De gemeenten zijn niet verantwoordelijk en waren ook
destijds geen partij in het rechtsherstel. Dat was aan de Raad
van het Rechtsherstel, onder verantwoordelijkheid van het
Ministerie van Justitie. De RAA is dan ook van mening dat een
uitgebreider onderzoek naar de afwikkelingen en
rechtvaardigheid van het rechtsherstel thuishoren bij de
landelijke overheid, dan wel gedelegeerd aan een grote
landelijke organisatie als de VNG. Dit zorgt ervoor dat niet
elke gemeente het wiel hoeft uit te vinden: dat bevordert de
kwaliteit van het onderzoek en het rechtsherstel.

Bij aanvragers van een ondersteuningsmaatregel in het kader
van corona actief te infomeren over het inloopspreekuur
Geldzaken, zodat de aanvrager ondersteuning kan vragen bij
de financiële zorgen;
- Bij aanvragers van een ondersteuningsmaatregel in het kader
van corona actief te wijzen op de voorliggende regelingen en
voorzieningen voor hun kind(eren) zodat de kinderen kunnen
blijven ‘meedoen’ ondanks de financiële zorgen van de
ouder(s);
- Voorlichting te geven aan de vrijwilligers en professionals in
het sociale domein om de kennis te vergroten over de
financiële gevolgen van Covid-19; welke groepen kwetsbaar
zijn en welke vormen van financiële hulpverlening mogelijk zijn
voor de inwoners met financiële zorgen door corona
(bijvoorbeeld via het NIBUD)
Stand van zaken
De raad wordt via de nieuwsbrief van het college aan de raad
op de hoogte gehouden van alle stappen die het college en de
portefeuillehouder(s) zetten in dit dossier. Het verzoek is om
deze motie af te voeren.
-

40. Vreemd aan de orde: Onderzoek rechtsherstel geroofd Joods
vastgoed in Bergen
Motie 4 VVD, KL, GL, CDA, GB, D66, PvdA, BBB
25 juni 2020
Opdracht van de raad
- Met de historicus Raymund Schüts van de Vrije Universiteit
Amsterdam in gesprek te gaan om duidelijk te krijgen of er in
de gemeente Bergen nog gevallen van geroofd Joods
vastgoed bestaan waar geen rechtsherstel is geweest;
- Een uiterste inspanning te doen om in de gevallen waarin dit
niet heeft plaatsgevonden alsnog over te gaan tot
rechtsherstel;
- Hierbij eventueel samen op te trekken met Alkmaar en Heiloo.
Stand van zaken

41. Vreemd aan de orde: Afwijzing (toekomstige) Corona
spoedwet door gemeente Bergen NH
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Motie 4 VVD, GL, KL, D66,
25 juni 2020
Opdracht van de raad
- De doelen te bereiken via andere middelen die meer in dialoog
zijn met de inwoners en uitgaan van vertrouwen in plaats van
via zware sancties, dwang en wantrouwen’
- Zich te verzetten tegen de spoedwet corona, bijvoorbeeld in de
consultatieronde in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
- De afkeur van de gemeenteraad Bergen NH over te brengen
naar het kabinet en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Stand van zaken
De brief is verzonden en uw raad is hierover geïnformeerd via de
nieuwsbrief van het college aan de raad. Het verzoek is om deze
motie af te voeren.

43. Overzicht subsidieverstrekking
Motie 1 VVD
30 juni 2020
Opdracht van de raad
- Bij de jaarrekening een overzicht te geven van de subsidies
die de gemeente heeft verleend.
- Over de jaarrekening van 2019 uiterlijk voor de behandeling
van de begroting over 2021 een overzicht te geven van
verleende subsidies in 2019.
- Waar nodig een informatieavond te organiseren om
duidelijkheid te verschaffen in de verleende subsidies.
Stand van zaken
Uw raad heeft bij de nieuwsbief van 23 september 2020 een
overzicht ontvangen. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

42. Stand van zaken moties en amendementen
Amendement A CDA, VVD, D66, BBB, GB, PvdA
30 juni 2020
Opdracht van de raad
De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te passen.

44. Pop up store klimaat en biodiversiteit
Motie 2 GL, PvdA, BBB, VVD, CDA, KL, GB
30 juni 2020
Opdracht van de raad
- Met lokale professionals op het gebied van duurzaamheid de
mogelijkheden te onderzoeken voor een pilot met een klimaaten biodiversiteit-pop-up-store.
- Lokale ondernemers op het gebied van duurzaamheid en
biodiversiteit in het overleg betrekken.
- Hiervoor eventueel extra budget te vragen aan de raad.
- In september aan de raad over de resultaten verslag uit te
brengen.
Stand van zaken
Er wordt momenteel een advies voorbereid door de ambtelijke
organisatie. Er worden in het advies diverse scenario’s
voorgelegd qua invulling, locatie en budgetten. De verwachting is
dat het stuk begin november in de raad komt. Dit is later dan
gevraagd in verband met de motie over het opschorten van
nieuwe initiatieven met financiële consequenties van 30 juni jl.

Kennis te nemen van het document stand van zaken amendementen
en moties.
2. De amendementen en moties met de nummers: 6, 10, 14, 16, 17,
19, 23, 26, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45 en 48 af te voeren
Te wijzigen naar:
Kennis te nemen van het document stand van zaken amendementen
en moties.
2. De amendementen en moties met de nummers: 10, 14, 17, 19, 23,
26, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 44, 45 en 48 af te voeren.
Stand van zaken
Het amendement is verwekt in het raadsbesluit en in onderhavig
overzicht. Het verzoek is om het amendement af te voeren.
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Stand van zaken
Uw raad is via de beantwoording van schriftelijke vragen op de
hoogte van de laatste stand van zaken.

45. Opschorten van nieuw beleid en ambities tgv financiële
onzekerheden
Motie 3 D66, PvdA, CDA, VVD
30 juni 2020
Opdracht van de raad
- Prioritering aan te brengen in de bestuurlijke
kalender/uitvoeringsprogramma gebaseerd op het
formatieakkoord en de focusagenda.
- Geen nieuwe beleidszaken ter hand te nemen anders dan op deze
bestuurlijke kalender tot Q1 2021 en
- een beleidsarme begroting als uitgangspunt te nemen voor de
begrotingsbehandeling in oktober 2020 en samen met de raad in
Q1 2021 verschillende scenario’s uit te werken nadat bekend is
hoe de herijking vanuit het gemeentefonds in december 2020 er
uit gaan zien.
- Een inhoudelijke uitvoerige begrotingsbehandeling van oktober
2020 aanstaande pas echt te doen tijdens de begrotingswjiziging
in Q1 2020 bij de vaststelling van een begrotingsscenario.
Stand van zaken
Deze motie ligt ten grondslag aan de begroting 2021-2024. Het
vervolg kan begin 2021 worden uitgewerkt. NB: in de motie staat
bij het laatste gedachtestreepje Q1 2020, aangenomen wordt dat
dit Q1 2021 moet zijn.

47. Structuurvisie Bergen Oost participatieplanning
Amendement A GL, CDA, VVD, D66, BBB, GB
2 juli 2020
Opdracht van de raad
In het raadsbesluit aan de vierde punt:
4. De participatieplanning Bergen Oost dd. 12-6-2020 vast te stellen,
Te veranderen in:
4. De participatieplanning Bergen Oost dd. 12-6-2020 gewijzigd vast
te stellen met dien verstande dat participatie op ruimtelijke
kwaliteit wordt toegevoegd.
Stand van zaken
Het amendement is verwekt in het raadsbesluit. Het verzoek is
om het amendement af te voeren.
48. Vaststelling Structuurvisie Bergen Oost en de Nota
Kostenverhaal Bergen Oost
Amendement B GL, VVD, GB
2 juli 2020
Opdracht van de raad
Het ontwerpbesluit onder 2 als volgt te wijzigen:
2. De structuurvisie Bergen Oost dd. 9-6-2020 gewijzigd vast te
stellen en onder het kopje duurzaamheid (blz 16 van de Structuurvisie
Bergen Oost) de volgende specifieke ambities waar nieuw te bouwen
projecten aan dienen te voldoen op te nemen:
 Natuurinclusief;
 Omgevingsinclusief;
 Principes van circulariteit (te denken valt aan flexibele bouw en
bio-bases bouw).
 En te allen tijde tenminste te voldoen aan het laatst
vastgestelde provinciale en gemeentelijke beleid.

46. Bestemmingsplan voormalig vliegveld Bergen NH
Motie 5 VVD
30 juni 2020
Opdracht van de raad
- Om voor 01-01-2021 met een bestemmingsplan te komen dat
voldoet aan het ruimtelijke kader.
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Stand van zaken
Het amendement is verwekt in het raadsbesluit. Het verzoek is
om het amendement af te voeren.

Via een participatietraject inwoners en betrokken partijen een
onderdeel te laten zijn bij de totstandkoming van deze nota(‘s).
- Een maatschappelijke kosten-batenanalyse onderdeel te laten
zijn van de nota(‘s).
- In de nota’s met een advies naar de raad te komen welk
eigenaarschap, zoals particulier, gemeentelijk of via stichting,
het beste bij de molens past.
Stand van zaken
Zoals aan de raad is toegezegd, is de verkoop van de twee
molens in gemeentelijk eigendom opgeschort. Momenteel wordt
een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op de twee
molens uitgevoerd. Dit onderzoek bevindt zich in de opstartfase,
waarin ook stakeholders bevraagd worden. Medio november is
MKBA afgerond; de komst van de nieuwe erfgoednota is
voorzien in 2021.
De totstandkoming van de nieuwe erfgoednota volgt een ander
traject, maar ook daar zal participatie met inwoners en
belangenorganisaties deel van uitmaken.
-

49. Evenementen versus corona
Motie 1 KL, D66, CDA, PvdA, BBB
2 juli 2020
Opdracht van de raad
- Voor evenementen een vergunning te verlenen en dan alleen
als de geldende RIVM-regels worden toegepast, Hierbij kan
het ook gaan om nieuw te organiseren evenementen.
Inwoners van de gemeente Bergen die een evenement willen
organiseren, moeten met een gedegen plan komen.
- Het wel noodzaak is dat de gemeente snel gaat handelen
omdat het zomerseizoen al bijna begint.
- De vergunningverlening snel, binnen max. twee weken, plaats
moet kunnen vinden.
- Dit zou moeten kunnen omdat het college heeft aangetoond
dat zij, in de door de coronacrisis veroorzaakte unieke situatie,
heel snel en rationeel kan handelen.
Stand van zaken
Deze motie wordt, waar mogelijk, uitgevoerd. Het verzoek is om
de motie af te voeren.

51. Motie Vreemd aan de orde:
Motie 4 KL, CDA, D66, VVD, BBB, GB, GL, PvdA
2 juli 2020
Opdracht van de raad
- Te werken aan een steunpakket voor 2020 en 2021 voor de
culturele instellingen in de gemeente Bergen.
- Dit baseren op een te overleggen rapportage per instelling.
- De rapportage zijnde de begroting 2020 versus de realisatie 1e
helft/prognose 2e helft van het jaar. Tevens een doorkijk voor
2021 met een verwacht corona-effect en te leveren inspanning
het verlies zo veel als mogelijk te minimaliseren.
- Instellingen ondersteunen om het 300 miljoen bovengenoemde
steunfonds van het Rijk aan te spreken.
- Bij de eerstvolgende financiële rapportage de benodigde
middelen te verantwoorden.
Stand van zaken

50. Vreemd aan de orde: Cultuur- en erfgoedvisie: molens
Motie 3 GL, VVD, GB, BBB
2 juli 2020
Opdracht van de raad
- In ieder geval tot de totstandkoming van de erfgoednota en de
cultuurnota de verkoop van de molens welke staan vermeld op
de zogenaamde ‘af te stoten vastgoed 2014’-lijst op te
schorten.
- De maatschappelijke en economische waarden van de molens
te beoordelen door deze op te nemen in de nieuwe cultuur- en
erfgoednota.
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Uw raad wordt over de uitvoering van deze motie geïnformeerd
via de nieuwsbrief van het college aan de raad.
52. Vreemd aan de orde: Voortgangsrapportages
woningbouwplannen
Motie 6 PvdA. D66, GL, CDA, VVD, GB, KL
2 juli 2020 (30 juni aangehouden)
Opdracht van de raad
- Een digitale monitor te ontwikkelen waarop alle actuele info
over woningbouw in de gemeente Bergen te vinden is;
- Tot het moment dat deze digitale monitor ‘de lucht ingaat’, elk
kwartaal schriftelijk aan de gemeenteraad te rapporteren welke
woningbouwplannen er in de gemeente Bergen in ontwikkeling
zijn. In de rapportages dient per bouwplan uiteen te worden
gezet wat het programma (inhoud en aantallen) is en wordt de
voortgang, fasering en eventuele participatie beschreven.
- Totdat de digitale monitor in werking treedt, op de
gemeentepagina een overzichtelijke en leesbare weergave te
plaatsen van de bevindingen die in de rapportages een de
gemeenteraad zijn gedaan.
Stand van zaken
In het vierde kwartaal wordt het een en ander via de website van
de gemeente gecommuniceerd voor de inwoners. De raad wordt
hiervan ook op de hoogte gebracht.
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