
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 29 oktober 2020

Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad: 
www.raadbergen-nh.nl

voorzitter dhr. dr. J.P. Rehwinkel

raadsgriffier dhr. A. J.M. Anthonissen

aanwezige 
raadsleden

mw. I. Braak (GL), dhr. K. Bruin (BBB), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen (GL), 
dhr. J.E. Grondhout (VVD),  dhr. P. van Huissteden (PvdA), mw. M. de Jongh 
(VVD), dhr. R. Karels (KL), mw. M.J. van Kranenburg (GB), mw. F. Krijtenburg 
(GL), dhr. K. van Leijen (VVD), mw. A. Otto (D66), dhr. R. Oudeboon (KL), 
Dhr. M. Smook (KL), dhr. C. Roem (VVD), dhr. J.J.H Swart (KL) en dhr. D. 
Zwart (CDA)

aanwezige 
collegeleden

dhr. A.A. Tromp en dhr. A.J. van den Beld.

gemeente
secretaris dhr. M. Schoor

afwezig Mw. W.A.T. Grooteman (CDA), dhr. J.M. Halff (D66), mw. L.M. Hoogendonk 
(VVD), dhr. P.J.M. Zijp (GL)

agendapunt 01. Opening

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van 
verhindering door.

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda

besluit Aan de agenda wordt punt 5a toegevoegd.
5a motie vreemd aan de orde fracties GL en KL met betrekking tot uitrol 5G.

Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

HAMERSTUKKEN

agendapunt 03. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële gevolgen van de 
septembercirculaire en de daarbij behorende begrotingswijziging

voorgesteld
besluit

 de begrotingswijziging septembercirculaire 2020 vast te stellen en de 
bijbehorende begrotingswijziging

besluit Conform besloten.
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agendapunt 04. Voorstel betreft kennis te nemen van het document stand van 
zaken amendementen en moties

voorgesteld
besluit

1. kennis te nemen van het document stand van zaken moties en 
amendementen

2. de moties en amendementen met de nummers 1, 22, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 41, 42, 43, 47, 48 en 49 af te voeren.

besluit Conform besloten

BESPREEKSTUK

agendapunt 05. Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2021-
2024 en de daarbij behorende begrotingswijziging

voorgesteld
besluit

De programmabegroting 2021-2024, inclusief de paragrafen en bijlagen vast 
te stellen en de daarbij behorende begrotingswijziging

samenvatting 
besprokene

Er worden 1 amendement en 3 moties ingediend. Zie vwb amendement 
bijlage 1 en vwb moties bijlagen nrs. 1 t/m 3.

Verder wordt de afspraak gemaakt om in de Commissie van Onderzoek 
(CvO) te bespreken:
-normenkader (voorstel om vanuit CvO te komen met eventueel een nieuwe 
norm voor inflatie in de begroting);
-n.a.v. amendement subsidie acquisitie: de uitkomsten van onderzoek 
subsidiegelden inclusief uitvoeringsparagraaf voorzien van een advies van 
de Commissie van Onderzoek;
-nadere duiding van de in de begroting opgenomen risicoratio; de vraag die 
voorligt is waarom de huidige risicoratio zo hoog is.

besluit Amendement nr. 1 wordt unaniem aanvaard.

Het geamendeerde besluit tot het vaststellen van de programmabegroting, 
inclusief de paragrafen en bijlagen en de daarbij behorende 
begrotingswijziging wordt unaniem vastgesteld.

Moties:
-moties nr. 1 van de fracties GL en CDA beheersmaatregelen sociaal domein 
wordt aangehouden;

-motie nr. 2 van de fracties VVD, GroenLinks en Gemeentebelangen over 
beleid omgevingswet wordt unaniem aanvaard met de volgende 
opmerkingen en kanttekeningen (vanuit het college):
-conclusie 1: start raadssessie wordt gepland in Q1 2021;
-conclusie 2: dit wordt gekoppeld aan de planning van de omgevingswet;
-conclusie 3: de raad wordt hierover geinformeerd; dit is namelijk een 
collegebevoegdheid;
-conclusie 4: akkoord.

-motie nr. 3 van de fracties CDA, GB, VVD, D66, GL, Kies Lokaal en PvdA 
wordt unaniem aanvaard.
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agendapunt Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

 

Motie van de fracties GL, KIESLokaal, VVD en BBB met betrekking tot uitrol 
5G. Deze motie is als bijlage bijgevoegd.

Het college wordt opgedragen:

om met spoed middels een brief aan de voorzitter en de leden van de 
Tweede Kamer oproepen tot:

1. zorgvuldigheid in de besluitvorming boven haast te stellen, gezien de 
zorgen geuit in de motie en daarbij aan te dringen op het voorzorgsprincipe 
om de resultaten van bovengenoemde onderzoeken af te wachten
2. de hoge frequentie 26 GHz a priori uit te sluiten van de wet, gezien 
het rapport van de Gezondheidsraad en in afwachting van 
onderzoeksresultaten van de WHO
3. de resultaten van het Dialogic onderzoek naar de impact van de uitrol 
van 5G, met name de plaatsing van small cells, op de (gemeentelijke) 
openbare ruimte nadrukkelijk te betrekken in de besluitvorming en verder

Deze brief tegelijkertijd te versturen aan de VNG en alle raden in Nederland, 
met als doel breed draagvlak te creëren en een gezamenlijke oproep te doen 
aan de Tweede Kamer.

tekst ingediende 
stukken

Zie de bijlage.

stemming De motie wordt aanvaard. Voor: fracties GB, D66, KL, BBB, VVD en GL; 
tegen de fracties CDA en PvdA.

agendapunt 06. Sluiting

samenvatting 
besprokene

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.30 uur de 
vergadering.

Bergen, 30 oktober 2020
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