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Besluitenlijst  Algemene raadscommissie van 9 mei 2019 
 
Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig: 
Commissieleden:  
Dhr. Corbee, dhr. Zwart 
(CDA), dhr. Van Huissteden 
(PvdA), dhr. Halff en mevr. 
Otto (D66), mevr. T. Glas, 
dhr. Oudeboon (KL), mevr. 
Krijtenburg en mevr. Braak-
van Kasteel GL), dhr. Van 
Leijen, mevr. De Jongh 
(VVD), dhr. Bruin (BBB), dhr. 
Haring en mevr. Van 
Kranenburg (GB) 
 
Voorzitter: 
Mw. Groen-Bruschke 

Collegeleden:  
Mevr. Koster, dhr. Bekkering, 
dhr. Valkering en dhr. 
Houtenbos. 

Griffier: 
Dhr. Idema 
 
  

 
Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht  

 
Van het algemeen spreekrecht werd gebruik gemaakt door: 

• Dhr. Koster inzake Breelaan 3/3a 
• Dhr. Mekken inzake Dutchenpark Sanduyn 

 
Agendapunt 3: Overige onderwerpen 1 

1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen  
Voorgenomen besluit 
Vaststellen toezeggingenlijst ARC bijgewerkt tot en met 1 mei 2019: akkoord 
 
Mededelingen uit het college: geen 
 
Rondvraag commissieleden:  

• Dhr. Oudeboon vraagt naar de voortgang van de 2 moties inzake bouwlocaties. Weth. 
Valkering antwoordt dat dit wordt meegenomen in de kadernota. 

• Mevr. Otto vraagt n.a.v. een artikel in NRC over de vaccinatiegraad. In Bergen is deze 
beneden de 90%. Is er een actieplan om dit te verbeteren? Wethouder Koster 
antwoordt dat er een afspraak is met de GGD om hierover van gedachten te wisselen. 

• Mevr. Van Kranenburg wat de stand van zaken is met betrekking tot de Europese 
school. Wethouder Houtenbos antwoordt dat het onderzoek nog gaande is en dat de 
raad op de hoogte gehouden zal worden als de uitkomst van het rapport bekend is. 
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2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 4: Naamswijziging van de Regionale Uitvoeringsdienst NHN 

 
Voorgenomen besluit 

1. In te stemmen met de voorgestelde naamswijziging van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland noord  

2. De Regionale Uitvoeringsdienst door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst kenbaar te maken. 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 28 mei 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 5: Voorstel betreft kennis te nemen van de focusagenda regio Alkmaar en 
in te stemmen met de tot focus benoemde agendapunten 

 
Voorgenomen besluit 

1. Kennis te nemen van de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022.  
2. In te stemmen met de tot focus benoemde agendapunten. 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 28 mei 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

 De commissie adviseert een A-stuk 
De wethouder zegt toe nog voor de raadsvergadering een memo aan de raad te zenden met 
betrekking tot de governance.  

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 6: Voorstel betreft de huisvestingsverordening gemeente Bergen 2019 
vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 
vast te stellen de Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2019. 
 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 28 mei 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

 De commissie adviseert een  B-stuk, omdat op 16 mei nog een informatieavond wordt 
georganiseerd waarin technische vragen e.d. worden beantwoord. 
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Agendapunt 7: Voorstel betreft het college toestemming te verlenen om in te stemmen 
met de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 

 
Voorgenomen besluit 
het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de GR Cocensus 2020 
 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 28 mei 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

 De commissie adviseert een A-stuk, onder toezegging van de wethouder dat de tekst over 
eigenaarschap van de data in het stuk wordt aangepast. 

 
 
 
Bergen, 13 mei 2019 
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