
 

1 
 

 
 

Besluitenlijst sessie A Algemene raadscommissie van 14 juni 2018 

 

Agendapunt  1: Opening 

 
Aanwezig: 

Commissieleden: 
Dhr. Oudeboon, Mw. Glas en 
dhr. Swart (KL), Mw Groen 
(GL), mw Hoogendonk 
(VVD), dhr. Haring, mw v 
Kranenburg (GB), mw Otto 
(D66), dhr Burgering (PvdA), 
dhr Bruin (BBB) 
 
Voorzitter: 
Mevr. Braak-van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Burgemeester Hafkamp, 
wethouders Koster, Van den 
Busken en Houtenbos 

Griffier: 
Mw Polonio Garcia 
 

 
 

Agendapunt 2: Zienswijzen indienen over Jaarrekening 2017, Begroting 2019 bij de 
algemene besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen waaraan Bergen 
deelneemt: Werkorganisatie BUCH, GGD, RUD, RHCA, WNK, VVI, Cocensus, 
Geestmerambacht en VRNHN 

 
Voorgenomen besluit 

Kennis te nemen van de jaarstukken. 
Een positieve zienswijze af geven op de programmabegroting of in te stemmen met de 
ingediende zienswijzen 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 28-06-2018  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

Van de volgende GR’s  adviseert de commissie een A-stuk:  
Werkorganisatie BUCH; weth Houtenbos komt direct na de zomer terug over het 
verlofstuwmeer 
GGD Hollands Noorden, fractie D66 overweegt een motie inzake kwalitatieve kengetallen in 
te dienen. Opvatting over kengetallen moeten gewijzigd worden niet alleen over geld maar 
ook over kwaliteit, wordt ingebracht in het portefeuille overleg van de BUCH. Update over de 
resultaten controller en voorstel over het extra budget Veilig thuis volgt zo spoedig mogelijk. 
Een plan van aanpak/ onderbouwing hoe de problemen worden opgelost van Veilig thuis die 
volgt zo spoedig mogelijk eerst energie steken in de kwaliteit van dienstverlening. 
RHCA; 
VVI, waarbij de fractie KIES Lokaal overweegt een motie voor de vervanging van en aanschaf 
van nieuwe vuilnisbakken. 
Cocensus; 
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Geestmerambacht; 
Veiligheidsregio, waarbij de fractie CDA overweegt een amendement inzake aanrijtijden en 
locaties Egmonden in te dienen. Burgemeester Hafkamp: er wordt gewerkt aan een plan 
inzake AED u wordt geïnformeerd via de nieuwsbrief 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 28-06-2018   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Van de volgende GR’s adviseert de commissie een B –stuk: 
RUD: de gestelde vragen (CDA) worden voor de raad beantwoord, daarom wordt verzocht 
om een B-stuk 
WNK: de volgende punten worden toegevoegd aan de zienswijze: loondispensatie, 
functioneringsgesprekken en het verlofstuwmeer. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 18 juni 2018 


