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agendapunt

00.

samenvatting
besprokene

Voor het vragenhalfuur waren geen vragen ingediend.

agendapunt

01.

samenvatting
besprokene

Vragenhalfuur

Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

agendapunt

02.

besluit

Op verzoek van wethouder Valkering stemt de raad in met het schrappen
van agendapunt 4 (opheffen geheimhouding) van de agenda.

Vaststellen van de agenda

Op verzoek van de fractie D66 stemt de raad in met behandeling van
agendapunt 6 (visie aardgasvrije wijken) als Bespreekstuk (B-stuk).
Verder worden er twee moties vreemd aan de orde ingediend:
-agendapunt 11 A: motie van de fracties GL, BBB en GB: monumentale
status Schoorlse Bossen;
bladzijde 1 van 5

-agenapunt 11B: motie van de fracties VVD, CDA, BBB, KL, GL en GB:
gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig.
agendapunt

besluit

3.a

Lijst bestuurlijke toezeggingen

T.a.v. de door het college aan te wijzen vuurwerkvrije zones wordt toegezegd
dat de raad hierover voor half november of zoveel eerder als mogelijk is
wordt geïnformeerd.
Voor het overige wordt ingestemd met de voorgestelde afdoening en
opmerkingen op de volglijst per 2 juli 2020 bijgewerkt tot 9 september 2020.

agendapunt

3.b

Verzamellijst ingekomen stukken


Besluit





Brief onder A-5 mailing bewonersorganisaties reflectie RES NHN:
verzoek van de fractie GL om een informatieavond te beleggen met
groepen die een alternatief plan RES hebben. Afspraak wordt
gemaakt om dit verzoek in Presidium te doen.
Brief onder A-4 Bewonersgroep Bergen aan Zee, ontbinden
anterieure overeenkomst hotel Nassau: verzoek om over deze brief
meer uitleg te geven in commissie BP d.d. 6 oktober 2020.
Brief onder B-2 Raad van State inzake voortgangsbericht
beroepsschrift inzake niet tijdig nemen besluit Raad mbt landelijk
gebied Zuid 2014: verzoek om deze brief ook nader toe te lichten in
commissie BP d.d. 6 oktober 2020.

Voor het overige wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van afdoening
van de ingekomen stukken raad 24 september 2020.

HAMERSTUKKEN
agendapunt
voorgesteld
besluit

besluit

agendapunt

voorgesteld
besluit

04.

Voorstel betreft opheffen van de geheimhouding ontwikkelingen
centrum Bergen
1. op grond van artikel 25, vierde lid, van de Gemeentewet de
geheimhouding die rust op het aankoopbedrag van de Scholtenlocatie
zoals genoemd in het raadsvoorstel van 30 juni 2020 (Ontwikkelingen
centrum Bergen - BB20.00307) en bijlage 2, en;
2. op grond van artikel 25, vierde lid, van de Gemeentewet de
geheimhouding die rust op bijlage 13 van het raadvoorstel van 30 juni
2020 (Ontwikkelingen centrum Bergen - BB20.00307) op te heffen
Dit punt is bij de vaststelling van de agenda van de agenda geschrapt.

05.

Voorstel betreft het vaststellen van de notitie: hoofdlijnen en
opgaven uit de participatie omgevingsvisie gemeente Bergen en
deze betrekken bij de uitwerking in de volgende fase
a) kennis te nemen van de Notitie analyse (bijlage 1), en de participatie
uitkomsten: digitale enquête, bewonersavonden, experts-opinion en
flitspeiling jeugd.(respectievelijk bijlagen: 2b, 2c, 2d en 2e);
b) het document: Notitie: hoofdlijnen en opgaven uit de participatie
omgevingsvisie gemeente Bergen (bijlage 2a) vast te stellen en dit te
betrekken bij de uitwerking in de volgende fase
bladzijde 2 van 5

besluit

Conform besloten.

agendapunt

06.

voorgesteld
besluit
besluit

Voorstel betreft de visie aardgasvrije wijken vast te stellen

De Visie Aardgasvrije Wijken vast te stellen
Dit voorstel wordt als een bespreekstuk behandeld.
Conform besloten.
Toezegging
Wethouder Bekkering zegt toe dat nadat er een wijk aardgasvrij is gemaakt
er eerst wordt geëvalueerd. Aanpak van de volgende wijk is dus met het
nemen van dit besluit geen automatisme.

agendapunt
voorgesteld
besluit

besluit

agendapunt
voorgesteld
besluit

07.

Het ambitiedocument programma klimaat 2021-2025 en de
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
1. Het ambitiedocument programma Klimaat 2021-2025 vast te stellen en
daarbij te kiezen voor het basis ambitieniveau.
2. De jaarlijkse structurele exploitatielasten van € 192.000,- per 1 januari
2021 ten laste van het begrotingssaldo te brengen en bijgevoegde
begrotingswijziging vast te stellen.
3. In 2021 een besluit te nemen over de extra incidentele budgetten vanaf
2022
Conform besloten.

08.

Voorstel betreft de visie op de transformatie van jeugdhulp met
verblijf vast te stellen
de visie op de transformatie van jeugdhulp met verblijf vast te stellen

besluit

Conform besloten.

agendapunt

09.

voorgesteld
besluit

Voorstel betreft de verordening adviesraad sociaal domein
gemeente Bergen 2020 vast te stellen
De verordening adviesraad sociaal domein gemeente Bergen 2020 vast te
stellen

besluit

Conform besloten.

BESPREEKSTUKKEN
agendapunt
voorgesteld
besluit

samenvatting

10.

Voorstel betreft het indienen van wensen en bedenkingen op het
concept Regionale Energie Strategie NHN
Als wijziging en aanvulling op de concept RES NHN het zoekgebied wind
langs de Honds Bossche Zeewering te verplaatsen naar het zoekgebied
wind/zon langs het Noord Hollandskanaal en de gebieden rond de kernen
aan te wijzen als zoekgebied voor zon en dit als wensen en bedenking in te
dienen
Er worden twee amendementen ingediend, te weten nrs. 10A en 10B.
bladzijde 3 van 5

besprokene

Verder wordt er een motie ingediend, te weten nr. 10.1
Amendement nr. 10B wordt na discussie ingetrokken en amendement 10A
wordt unaniem aanvaard.
Met het geamendeerde besluit wordt vervolgens unaniem ingestemd,
Met motie nr. 10.1 wordt vervolgens ook unaniem ingestemd.

besluit

agendapunt

De raad besluit:
“Als wijziging en aanvulling op de concept RES NHN:
•
Het zoekgebied wind langs de Honds Bossche Zeewering over te
nemen in het zoekgebied wind/zon langs het Noord Hollandskanaal.
•
De gebieden rond de kernen aan te wijzen als zoekgebied voor zon.
•
De gemeente Bergen wil ruimte hebben om, wanneer landschappelijk
minder belastende technieken worden ontwikkeld om fossielvrije energie op
te wekken, nieuwe technologieën, binnen het bod van 0,102 TWh, te kunnen
inzetten als alternatief voor de bouw van windmolens en zonneparken binnen
de gemeentegrenzen.
Deze zaken als wensen en bedenkingen in te dienen”.

besluit

Voorstel betreft een steunpakket voor stichting Kranenburgh voor
het opvangen van ontstane financiële tekorten wegens de corona
maatregelen en de bijbehorende begrotingswijziging vast te
stellen
In het kader van een steunpakket voor stichting Kranenburgh voor het
opvangen van ontstane financiële tekorten wegens de corona maatregelen:
1. het aan stichting Kranenburgh verlenen van een eenmalige
aanvullende subsidie voor 2020 van maximaal € 353.320,- ten
behoeve van mogelijk tegenvallende opbrengsten van fondsen en
NOW-regeling, en de huurcompensatie.
2. dat de vaststelling van de subsidie plaatsvindt op basis van het
werkelijke gerealiseerde tekort over 2020.
3. het bedrag 2020 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2020.
4. tot het verlenen van een maximaal eenmalige aanvullende subsidie
aan stichting Kranenburgh voor 2021 van € 343.000,- onder
voorwaarde dat:
a. de reguliere gemeentelijke subsidie 2021 van € 500.000,eveneens wordt toegekend.
b. er geen andere mogelijkheden voor aanvullende financiering in
2021 kunnen worden gerealiseerd waaronder toelages vanuit
mogelijke steunmaatregelen van het rijk, provincie of fondsen.
5. de vaststelling van de subsidie plaatsvindt op basis van het werkelijke
gerealiseerde tekort over 2021.
6. Dit bedrag in 2021 te dekken via een uitname uit de algemene
reserve
7. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
Er is een motie ingediend, te weten nr. 11.1. Na besluitvorming wordt de
motie gewijzigd en de gewijzigde motie (schrappen bullit 2, 3 en 4 en van
bullit 5 de laatste zin schrappen) wordt unaniem aanvaard.
Conform besloten.

agendapunt

Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

Moties nr. 1 en 2:

voorgesteld
besluit

samenvatting
besprokene

11.

bladzijde 4 van 5

Nr. 1: fracties GL, BBB en GB; Monumentale status Schoorlse Bossen.
Nr. 2: fracties VVD, CDA, BBB, KL, GL en GB: Gemeenten hebben acuut
meer structureel geld nodig.
tekst ingediende
stukken
stemming

Zie de bijlagen 1 en 2.
Motie nr. 1 wordt verworpen: Voor de fracties GL, VVD, GB en BBB (totaal 7)
en tegen de fracties KL, CDA, D66 en PvdA (totaal 9).
Motie nr. 2 wordt unaniem aanvaard.

agendapunt

12.

samenvatting
besprokene

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 22.30 uur de
vergadering.

Sluiting

Bergen, 28 september 2020

bladzijde 5 van 5

