Bijlage Stand van zaken amendementen en moties
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:
Bij de behandeling van de Kadernota op 6 juli 2017 heeft uw raad
een motie aangenomen waarin werd aangegeven dat deze motie
op de lijst moet blijven staan zodat de raad die in 2020 besluiten
moet nemen, op de hoogte is van de inhoud van deze motie.

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
Een vorm (deel) van diftar is nog niet ingevoerd. Inwoners
hebben nu nog geen keuze om een kleine container te kunnen
kiezen. In 2019 komt er een grondstoffenbeleidsplan waarin
nader wordt ingegaan op gedifferentieerde tariefstelling.
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
Vanwege capaciteitsgebrek is de evaluatie vertraagd. In 2020
wordt de evaluatie van het bomenbeleidsplan aan de raad
worden 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;
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wordt (als pilot) een proces opgezet en uitgevoerd voor het
verwijderen van particuliere speeltoestellen uit de openbare
ruimte. Vervolgens wordt de raad geïnformeerd over de pilot en
de evaluatie middels de nieuwsbrief.

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
Museum Kranenburgh heeft recent het onderzoeksrapport
ontvangen. Op basis van de uitkomsten wordt een projectgroep
ingesteld om samen met de gemeente de onderzoeksresultaten
en de opties nader uit te werken. Dit leidt op dit moment tot
uitstel van besluitvorming.

7. Dorpshart Schoorl openbare ruimte
Motie 1 PvdA. CDA, D66, KL, GBB, VVD
9 maart 2017
Opdracht van de raad:
 Bij de uitwerking van de plannen voor de openbare ruimte
specifiek voor dit gebied van het vm. postkantoor en omgeving
een nadere stedenbouwkundige verkenning te doen naar de
mogelijkheden om de entree van Schoorl vanaf het
parkeerterrein Sportlaan te verfraaien.
 De resultaten van het onderzoek (inhoudelijk en budgettair)
aan de raad te rapporteren als onderdeel van het totale plan
voor de herinrichting Schoorl Centrum.
Stand van zaken
Zie de beantwoording van motie 2 (nummer 8 van de lijst)
hieronder.

5. Invoering vouchersysteem
Motie 1 VVD, CDA en GroenLinks
27 oktober 2016 - Begrotingsraad
Opdracht van de raad:
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 stuk is opgenomen over
participatie met bewoners en een vouchersysteem, wordt in het
1ste of 2de kwartaal van 2020 aan de raad voorgelegd.

8. Herinrichting openbare ruimte centrum Schoorl
Motie 2 GL, D66, KL
9 maart 2017
Opdracht van de raad:
De ontwikkelaar de ruimte te geven om ons, ondernemers, bewoners
en overige stakeholders ‘te verleiden’ met een aantrekkelijk plan voor
de locatie hoek Sportlaan-Laanweg, daar waar zich nu onder meer de
IJssalon en fietsenwinkel bevindt. De ontwikkelaar de volgende
uitgangspunten mee te geven:
- De ontwikkeling dient juridisch getoetst te zijn;
- Entree aan de Heereweg;
- Handhaven monumentale beuk op de hoek;
- Laden en lossen inpandig en veilig opgelost;
- Ondergronds parkeren;

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
De evaluatie speelplaatsenbeleid is afgerond. De uitkomsten
worden verwerkt en begin 2020 aan ons college aangeboden.
Vooruitlopend aan het aanbieden van de resultaten in 2020,
2

Stand van zaken
In voorbereiding. In het vierde kwartaal 2019 wordt hierover een
voorstel aan uw raad gedaan. U bent via de nieuwsbrief aan de
raad geïnformeerd over de voortgang.

- Integrale ontwikkeling met Viersprong, Paardenmarkt en overig
eigenaren in de directe omgeving;
- In overleg met inwoners en ondernemers;
- Stedenbouwkundig conform pag 20, uitgangspunt 1 van de Visie
Dorpshart Schoorl. Hierin zijn onder meer benoemd: dorpse
uitstraling, één tot twee lagen en een kap en duurzaam qua energie,
materiaal en veiligheid;
- Er wordt gezorgd voor transparante tussenrapportages van de
voortgang;

10. 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;
• 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
In voorbereiding. In het vierde kwartaal 2019 wordt hierover een
voorstel aan uw raad gedaan.

Het voorstel uiterlijk voor de raad van december 2017 gereed te
hebben.
Kenbaar te maken dat de exercitie geschiedt op basis van
vrijblijvendheid. Een plan uitwerken binnen de hierboven genoemde
kaders leidt niet automatisch tot het overnemen van dit plan door de
raad.
Stand van zaken voor wat betreft de herinrichting van de
openbare ruimte.
Vlak voor het zomerreces van 2019 is de raad geïnformeerd over
de stand van zaken. De planning is dat het plan in de raad van
november 2019 ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Het verzoek is om deze motie af te voeren.
9. 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.
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13. Vreemd aan de orde: Gebouwen met woonbestemming
Motie 2 KL, D66, CDA, PvdA
2 november 2017
Opdracht van de raad:
- te onderzoeken op welke wijze kan worden voorkomen dat
(koop)woningen niet volgens de bestemming worden gebruikt en
daardoor worden onttrokken aan de woningvoorraad
- een notitie hierover uiterlijk januari 2018 voor te leggen aan de Raad.
Stand van zaken
Uw raad heeft op 4 juli 2019 het beleid vastgesteld. Het verzoek is
om deze motie af te voeren.

11. 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
De cultuurmakelaar is vanaf 1 januari 2018 begonnen. Eind 2018
heeft u besloten door te gaan met de cultuurmakelaar, verlenging
van 1 jaar.
Het verzoek is om deze motie af te voeren.

14. Fietspad Eeuwigelaan
Motie 4 KL, D66, CDA, PvdA
14 december 2017
Opdracht van de raad:
Te onderzoeken wat de voor- en nadelen en de financiële
consequenties zijn als de fietsstraat aan de Hoflaan wordt
doorgetrokken richting de Eeuwigelaan en de resultaten hiervan voor
te leggen aan de Raad.
Stand van zaken
Uw raad is tijdens de presentatieavond van 27 juni 2019 op de
hoogte gesteld van de stand van zaken rondom de aanleg van
het fietspad en de kosten van de uitvoering van deze motie. Het
verzoek is om deze motie af te voeren.

12. Tariefopbouw afvalstofheffing
Motie 5 PvdA, KL,CDA
6 juli 2017
Opdracht van de raad:
Om de tariefsopbouw van de afvalstoffenheffing inzichtelijk te maken
en te vergelijken met de overige BUCH gemeenten en
buurgemeenten zoals Alkmaar en de verschillen inzichtelijk te maken.
De gemeenteraad hiervan kennis te laten nemen ruim voor de
begrotingsvergadering van november 2017.
Met als doel daar waar mogelijk de woonlasten voor alle inwoners van
de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken en waar mogelijk hier
prioriteit aan te geven boven nieuw beleid.
Stand van zaken
Genoemd onderzoek vindt nog plaats. U wordt zo spoedig
mogelijk over de uitkomsten geïnformeerd.

15. Vreemd aan de orde: Accommodaties sportverenigingen
Motie 1 D66
19 december 2017
Opdracht van de raad:
- Bij het inventariseren van de technische staat van de complexen,
nadrukkelijk ook een aparte inventarisatie te maken van de mogelijke
investeringen die het duurzame karakter van de sportterreinen
versterken.
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•
De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het
verduurzamen van hun eigen gebouwen (zoals kantines en
kleedkamers), denk aan aanbrengen ledverlichting en
zonnepanelen.
Het verzoek is om deze motie af te voeren omdat de opdracht is
opgenomen in de reguliere werkzaamheden.

- Om in het tweede kwartaal van 2018 een voorstel naar de raad te
sturen met een inventarisatie van de maatregelen en investeringen die
nodig zijn om de sportcomplexen binnen de gemeente Bergen te
verduurzamen. Hierbij rekening houdend met de afschrijvingstermijn
en technische staat van bestaande voorzieningen.
- Een overzicht van de kosten van de ambitie met betrekking tot
verduurzaming, maakt onderdeel uit van het voorstel.
Stand van zaken
Het zoeken naar mogelijkheden om te verduurzamen op de
sportaccommodaties is een proces wat continu doorgaat.
Dit is de stand van zaken op dit moment:
•
We onderzoeken of we medewerking kunnen verlenen aan
een pilot met een windturbine die geïntegreerd is in een sportlichtmast
•
In de gemeente Heiloo willen we in 2020 starten met de
inzet van robotmaaiers voor het maaien van sportvelden
(duurzamer, goedkoper en hogere kwaliteit grasmat). Als het in
Heiloo positief uitpakt dan willen we dit ook doen in Bergen. Dat
kan vanaf 1 januari 2021 omdat dan de onderhoudsovereenkomst
met Holland Sport afloopt.
•
We hebben onderzoek gedaan naar ledverlichting tbv
veldverlichting. Het is niet mogelijk om eenvoudig een regeling
hiervoor te bedenken.
•
Waar mogelijk laten we bronnen slaan om met grondwater
in plaats van slootwater te kunnen beregenen. Dit combineren we
met automatische beregeningsinstallaties om gedoseerd en ’s
nachts te kunnen beregenen.
•
We gaan met Holland Sport in overleg over de bemesting
die zij nu gebruiken. Door een andere, duurzamere, bemesting te
gebruiken hoeft er minder vaak gemaaid te worden.
•
In de eerstvolgende aanbesteding van het onderhoud van
de sportaccommodaties gaan we mogelijk in het programma van
eisen opnemen dat de maaimachines en tractoren rijden op
blauwe diesel.

16. ’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
Om de parkeeroplossing mogelijk te maken loopt een
planologische procedure. Deze loopt vertraging op in verband
met de PAS-problematiek. Uitvoering werkzaamheden start op
z’n vroegst eind 2020. De evaluatie van het gebruik van het
terrein vindt een jaar na aanleg plaats.
17. Aanpassing uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2017-2018
Motie 10 D66, KL
19 december 2017
Opdracht van de raad:
- Om verdere uitbreiding en scholing van de Sociale Wijkteams. Dit
om de werkdruk te verminderen en zich meer in te zetten ten behoeve
van integrale regievoering op alle onderwerpen van het Sociaal
Domein.
- De regievoering binnen de Jeugdzorg en Ouderenzorg prioriteit te
geven.
- Bovengenoemde punten te betrekken bij de eerstkomende evaluatie
van de Sociale Wijkteams in 2018 en daarbij met een voorstel te
komen welke financiële ruimte er nodig is om dit te realiseren.
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Stand van zaken
Uw raad heeft op 4 juli 2019 kennis kunnen nemen van de
evaluatie. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

centrum, een ‘van de rijbaan gescheiden tweerichting fietspad’ te
realiseren.
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
De realisatie van dit fietspad is afhankelijk van de realisatie van
het plan Buitenduin, de Laanweg en de staat van de bomen die
daar staan.

18. Grex deels openbaar maken
Motie GL en GBB
1 februari 2018
Opdracht van de raad:
Van de GREX project Mooi Bergen, naast de huidige versie waarop
geheimhouding rust, een versie aan te leveren en openbaar te maken,
waaruit de informatie die valt onder artikel 10 WOB is weggelaten.
Stand van zaken
Over de openbaarmaking van stukken rondom de 7 Dorpelingen
heeft uw raad diverse besluiten genomen waardoor deze motie
achterhaald is. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

21. Wijzigingsverordening Sociaal Domein
Motie 9 PvdA, KL
6 februari 2018
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college om:
• Bij de nieuwe aanbesteding voor de inkomensgroep van 120% tot
150% van het sociaal minimum het uitgangspunt te hanteren dat,
tarieven vast te stellen, die in verhouding staan tot de eigen bijdrage
van de lagere inkomensgroepen.
• Een notitie van bovenstaand voorstel ter bespreking aan te bieden
aan de gemeenteraad (voor zowel maatwerkvoorziening als voor de
algemene voorziening). In de notitie ook de gevolgen van de
voorgestelde wetwijziging (per 1-1-2019) op te nemen.
Stand van zaken
Door juridische en maatschappelijke ontwikkelingen is meer tijd
uitgetrokken voor de aanbesteding Huishoudelijke
Ondersteuning. Per 1-1-2020 valt de Algemene voorziening
Schoonmaakondersteuning sowieso onder het
abonnementstarief van maximaal € 19 per maand (voorheen: €
12,37 per uur = ruim € 100 per maand), ongeacht het aantal
voorzieningen per huishouden. Als iemand al het
abonnementstarief betaalde voor bijvoorbeeld een scootmobiel,

19. 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 woon carrière woningen.
Stand van zaken
De planning is dat uw raad in het vierde kwartaal van 2019 wordt
geïnformeerd.
20. 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
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betaalt deze persoon per 1-1-2020 niet extra voor
Schoonmaakondersteuning.
Dit bedrag geldt voor iedereen boven 120% van het sociaal
minimum. Meerpersoonshuishoudens onder de AOWleeftijdsgrens betalen nooit een abonnementstarief. Het
minimabeleid blijft ongewijzigd.
Dit najaar wordt in een raadsadvies de wijzigingsverordening
voorgelegd. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

23. Omgevingsafwijkingsvergunning (OAV) recreatiewoningen
Motie 3 KL, D66, CDA, PvdA
8 maart 2018
Opdracht van de raad:
1. Bij de aanvraag voor de OAV, in de procedure, extra aandacht te
besteden aan de communicatie tussen aanvrager en buren (actie is
verantwoordelijkheid eigenaar).
2. De gevolgen (uitwerking) van de wijzigingen van de aangepaste
planologische visie “recreatiewoningen op particuliere erven met een
woonbestemming” ten behoeve van tijdelijke bewoning van
recreatiewoningen, uiterlijk in september 2018 (of zo nodig eerder) te
evalueren. Vervolgens de eerste 1,5 jaar halfjaarlijks.
3. Zo spoedig mogelijk een ‘stroomschema’ voor te leggen aan de
Raad waardoor het voor de eigenaren snel inzichtelijk wordt of ze
wel/niet in aanmerking komen voor een OAV, en dit stroomschema
vanaf 1 mei te gebruiken.
4. Bij het al dan niet verlenen van een OAV motiveren waarom een
recreatiewoning wel/niet in binnenstedelijk of buitenstedelijk gebied
valt.
5. Dit jaar (2018) minimaal éénmaal per kwartaal in de gemeentekrant
de mogelijkheid voor het aanvragen van een OAV te publiceren en
eigenaren van een recreatiewoning middels een persoonlijke brief op
de hoogte te stellen.
Stand van zaken
Er is een nieuwe website gebouwd die een button bewonen RW
heeft. Daarnaast is uw raad geïnformeerd over het door ons
college vastgestelde stroomschema.
In de raad van november 2019 wordt de evaluatie besproken. Het
verzoek is om deze motie af te voeren.

22. Vreemd aan de orde: Vergunning recreatief staand want
vissen
Motie 1 KL, D66, CDA
8 maart 2018
Opdracht van de raad:
• Deze melding alsnog te doen.
• De regels vast te stellen waaronder en door wie het recreatief staand
want vissen plaats mag vinden en derhalve aan welke voorwaarden
de aanvrager dient te voldoen. De APV hiervoor aan te passen.
• De invulling hiervan in samenspraak met de belanghebbenden vast
te stellen. (o.a. Nacht en Ontij en vertegenwoordigers van recreatieve
en beroeps staand want vissers).
• Dit op te nemen in de nota Dierenwelzijn 2015-2020
Stand van zaken
In een brief van 15 mei 2018 is het verzoek om recreatief staand
want vissen alsnog toe te staan aan de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit voorgelegd. Als reactie hierop hebben
wij een brief van de minister ontvangen waarin zij aangeeft dit
verzoek af te wijzen. De raad is hierover geïnformeerd via de
nieuwsbrief van ons college aan uw raad van 4 september 2018.
Op 13 september 2018 is tijdens de algemene raadscommissie
door een vertegenwoordiger van de vissers ingesproken. Er heeft
door de portefeuillehouder een gesprek plaatsgevonden met
deze inspreker. Het voorstel is om deze motie af te voeren.
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deelnemende gemeenten wordt gevraagd om een zienswijze in te
dienen.
Stand van zaken
Op 6 juni 2018 heeft het bestuur van de BUCH besloten over het
verbeterplan BUCH met inachtneming van de zienswijzen van
Bergen, Uitgeest, Castricum en Uitgeest. Op 8 juni zijn de raden
schriftelijk in kennis gesteld van de besluiten. Uitvoering van de
besluiten verloopt conform planning. U wordt hierover
geïnformeerd in de rapportages die door het BUCH bestuur
worden verstrekt. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

24. Verbeterplan BUCH
Amendement C1 CDA, VVD, D66, KL
31 mei 2018
Opdracht van de raad:
Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
Aan het beslispunt toe te voegen: … met dien verstande dat de
navolgende voorwaarden in acht worden genomen:
1. Het bestuur van de BUCH werkorganisatie dient vóór 1 oktober
2018 aan de raden van de deelnemende gemeenten ter raadpleging
voor te leggen:
- een plan van aanpak m.b.t. knelpunten op ICT-gebied;
- een plan van aanpak inzake het ziekteverzuim binnen de
werkorganisatie;
- een plan van aanpak inzake de aanpak/planning van de huidige
werkachterstanden;
- de voortgang van de diverse projecten zoals aangegeven in de
begrotingen 2017-2018 van de werkorganisatie BUCH;
- inzicht in de in- en uitstroom van personeel.
2. Het bestuur van de BUCH werkorganisatie op te dragen:
- zo spoedig mogelijk een aanvang te maken met het kritisch bezien
van het in 2016 vastgestelde en ingevoerde personeelsplaatsingsplan,
met het doel om de eventueel geconstateerde knelpunten weg te
nemen en de raden in een gezamenlijke bijeenkomst hierover te
informeren;
- met het oog op de gewenste ambtelijke cultuur, aan de raden van de
deelnemende gemeenten een plan ter raadpleging voor te leggen met
betrekking tot de inrichting van de ambtelijke top van de BUCHwerkorganisatie, waarbij tevens aandacht wordt gegeven naar een
goede verdeling tussen management- en uitvoerende taken.
3. De raden van de deelnemende gemeenten aan de BUCHwerkorganisatie dienen per kwartaal in gezamenlijke bijeenkomsten
voor commissie- en raadsleden te worden geïnformeerd over de
voortgang van onder meer de onderwerpen genoemd onder punten 1
en 2 van dit besluit. Deze bijeenkomsten vinden plaats voordat aan de

25. Vreemd aan de orde: Buslijn 155
Motie 2 CDA, VVD, GL, KL, BBB, GB, D66
31 mei 2018
Opdracht van de raad:
samen met de ondernemers en inwoners uit Schoorl en de Vereniging
Buurtbus BES te onderzoeken of en zo ja welke levensvatbare
alternatieven er mogelijk zijn in relatie tot het gebruik om alsnog een
directe, laagdrempelige openbaar vervoersvoorziening tussen de kern
Schoorl en Alkmaar mogelijk te maken.
Stand van zaken
De lijnvoering van buurtbus 410 is na verloop van jaren
geoptimaliseerd om zoveel mogelijk belangen te dienen. Dat
betekent een route, die zowel veel ouderen bedient (bv langs
ouderenvoorzieningen) als ook strandgasten (bv langs het
strand). Daarnaast is de dienstregeling afgestemd op een zo
goed mogelijke aansluiting op buslijn 166 (uit Alkmaar) om een
goede OV-verbinding van station Alkmaar naar het strand van
Bergen aan Zee te krijgen. Bovendien is in de route een
gelegenheid om te tanken en een pauze voor chauffeurs (ook
wettelijk nodig). Al deze voorwaarden hebben geleid tot de
huidige route.
Denkbaar is een overstap op buslijn 155, hetzij bij halte
Damweg/Laanweg, hetzij bij de halte bij de Blinkerd. Volgens
‘Buurbus Bergen’ is dat niet mogelijk zonder de goede
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overstapmogelijkheid in het centrum van Bergen op bus 166 te
verliezen of de huidige uitgekiende route te veranderen. Dat
betekent dat de reistijd van Alkmaar naar Bergen aan Zee (fors)
langer wordt of dat een groep van de huidige passagiers niet
meer goed bediend wordt.

het oog op de te verwachten besluitvorming door de gemeenteraad tot
intrekking van dit bestemmingsplan.
Stand van zaken
Uw raad heeft op 18 december 2018 een besluit genomen over de
scenario’s. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

Overigens heeft ook Connexxion, om de bereikbaarheid van het
centrum van Schoorl te verbeteren tijdelijk een deel van de
bussen op lijn 155 de route via de Duinweg laten rijden in plaats
van over de Voorweg. Behalve dat Connexxion de voorkeur geeft
aan een eenduidige route, bleek dat deze wijziging minder
in/uitstappers opleverde. De vraag bleek hier beperkt. Om deze
reden rijden nu alle Connexxion bussen van lijn 155 weer over de
Voorweg.
Wij stellen voor om de motie af te voeren gezien de inspanningen
die zijn verricht op dit terrein.

27. Verlichting fietspad Zeeweg naar Bergen aan Zee
Motie 9 PvdA, KL, GB, BBB, CDA, D66
10 juli 2018
Opdracht van de raad:
1. Op korte termijn een overleg te organiseren tussen inwoners,
ondernemers, PNH en PWN om m.b.t. de verlichting van het fietspad
aan de Zeeweg naar Bergen aan Zee een vergelijkbaar traject te
starten als eerder in Castricum heeft plaatsgevonden.
2. Een kaderstellend bedrag van € 120.000 in de begroting 2019 op te
nemen voor de aanleg van verlichting langs het fietspad aan de
Zeeweg. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bijdragen van
ondernemers of een eventuele subsidie van de provincie in mindering
worden gebracht op het budget dat de gemeente beschikbaar stelt.
3. Te onderzoeken of de investering voor dit project in aanmerking
komt voor een provinciale subsidie.
Stand van zaken
Door het wortelpakket van de vele bomen en begroeiing langs
het fietspad is het aanbrengen van door kabels gevoede
lichtmasten niet mogelijk. Daarom is hier gekeken naar een
alternatieve vorm van fietsgeleiding met ledunits die om de 10-15
meter op de as van het fietspad worden bevestigd. Deze units
laden zich op met daglicht en schijnen kleine lichtbundels naar
voren en naar achteren over het wegdek, waardoor er een visuele
geleiding ontstaat. Momenteel ligt er een verzoek bij PWN en de
provincie voor goedkeuring van het aanbrengen van deze units
op het provinciale fietspad. In de eerste instantie worden er op
drie locaties leds aangebracht, om te testen of er voldoende
daglicht op de leds komt om ze de hele nacht te laten branden.
Indien er wordt gekozen voor deze oplossing is er in 2020 voor

26. Vreemd aan de orde: Harmonielocatie
Motie 4 GL, VVD, GB, BBB
31 mei 2018
Opdracht van de raad:
Op kortst mogelijke termijn een raadsvoorstel voor te leggen, met als
uitgangspunt dat op de Harmonielocatie geen supermarkt komt;
- dit raadsvoorstel voor intrekking van het bestemmingsplan, zoals dat
is vastgesteld in de raadsvergadering van 9 november 2017, aan de
gemeenteraad voor te leggen zodat besluitvorming hierover door de
gemeenteraad kan plaatsvinden.
- het raadsvoorstel waarin het voornemen tot intrekking van het
eerdergenoemde bestemmingsplan ter inzage te leggen zodat direct
aansluitend de zes weken periode waarin zienswijzen kunnen worden
ingediend, kan gaan lopen;
- zo spoedig mogelijk een brief, alsmede deze motie, aan de Raad
van State te sturen met het verzoek de behandeling van de beroepen
tegen het bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’ op te schorten; met
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de gehele 2.25 km lengte een bedrag nodig van € 25.000,--.
(opgenomen in de begroting voor 2020) De te verwachten
levensduur van de accu’s is ca 7 jaar. Hierdoor komt deze
investering dus periodiek terug en moet in 2026/ wederom een
soortgelijk bedrag in de begroting worden opgenomen. Zodra er
goedkeuring vanuit de PWN en de provincie is, wordt de
proefopstelling aangebracht. Bij een succesvolle proef, worden
de leds in het eerste kwartaal 2020 aangebracht.
Het verzoek is om deze motie af te voeren omdat de uitvoering
ook in de begroting 2020 is opgenomen.

29. Raadsbesluit projectakkoord
Amendement A VVD, GL, GB, BBB
12 juli 2018
Opdracht van de raad:
Als beslispunt 2 aan het raadsbesluit toe te voegen:
Het college op te dragen de mogelijkheden te onderzoeken om met
alternatieve scenario’s te komen en deze aan de raad voor te leggen.
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in het besluit. Door het vaststellen
van het formatieakkoord op 26 maart 2019 is de uitvoering van
het amendement achterhaald omdat over de onderwerpen uit het
projectakkoord andere afspraken zijn gemaakt. Het amendement
kan daarmee worden afgevoerd.

28. Programma: accommodaties- sporthal kern Schoorl
Motie 14 VVD, GL, GB, BBB
10 juli 2018
Opdracht van de raad:
te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een volwaardige
sporthal:
1. binnen het bestaande dorpscentrum
2. indien dit niet mogelijk is, elders in de kern Schoorl
3. welk budget hiervoor nodig is, rekening houdend met
a. een structurele oplossing voor de lange termijn en
b. een eventuele tussenoplossing voor de aanloopperiode
4. waarbij de raad graag voor het einde van 2018 een voorstel
ontvangt.
Stand van zaken
De indieners van de motie zijn destijds uitgegaan van de situatie
waarbij de sportmogelijkheden zouden verdwijnen uit de
Blinkerd. Omdat hier geen sprake van is, acht het college het
uitvoeren van dit onderzoek overbodig. Het voorstel is om deze
motie af te voeren.

30. Vreemd aan de orde: Toekomstige bestemming St.
Adelbertuskerk
Motie 3 KL, D66
4 oktober 2018
Opdracht van de raad:
- In overleg met parochiebestuur en bisdom alle mogelijke te doen om
op de locatie van de St. Adelbertuskerk woningbouw te realiseren
waarbij de inwoners van het dorp Egmond-Binnen voorrang kunnen
krijgen en doorstroming wordt bevorderd.
- Bij de gesprekken ook de dorpsvereniging, plaatselijke aannemer en
woonwerkgroep te betrekken.
Stand van zaken
De opdracht wordt uitgevoerd. Er vinden over bovenstaande
gesprekken plaats met de vertegenwoordigers van het bisdom en
met de dorpsvereniging (de werkgroep Wonen).
Het verzoek is om deze motie af te voeren.
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Stand van zaken
Dit onderdeel is uitgewerkt in het formatieakkoord nieuw
vertrouwen en is één van de opdrachten van de Task force
wonen en is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het
college. Het verzoek is om hem van deze lijst af te voeren.

31. Vreemd aan de orde: Actualisatie parkeerbeleid
Motie 5 CDA, GB, KL
4 oktober 2018
Opdracht van de raad:
- Het vigerende ‘Gastvrij parkeerbeleid’ vastgesteld door de
gemeenteraad op 31 oktober 2013, te actualiseren.
- De actualisatie van het parkeerbeleid aan te vangen samen met (en
door) de inwoners en ondernemers uit te werken in lijn met de
democratische vernieuwing zoals verwoord in de bestuursopdracht
2018-2022.
- Aan te vangen met een ‘open discussie’ uiterlijk begin december
2018 om samen per dorp knelpunten te benoemen maar ook
oplossingsideeën te ventileren en het vervolg daar te bepalen.
Stand van zaken
Uw raad is tijdens de informatieavond van 27 juni 2019 op de
hoogte gesteld van de voortgang in de actualisatie.
In het najaar 2019 vindt de participatie met inwoners en
bedrijfsleven plaats. Aansluitend wordt het huidig beleid
geactualiseerd. Het resultaat wordt rond de jaarwisseling
verwacht.
Het verzoek is om deze motie af te voeren omdat de uitvoering is
gestart.

33. Investeren in ontwikkeling van woningbouwlocaties
Motie 3 D66, KL, CDA PvdA
1 november 2018
Opdracht van de raad:
- Voor het kerstreces een ‘task force Wonen’ in te stellen die extra
steun (personele capaciteit, regie en kennis) gaat bieden aan de
afdelingen(en) die zich bezighoud(t)(en) met de ontwikkeling van
woningbouwlocaties.
- Extra in te zetten op het:
 Versnellen van bestaande woningbouwplannen
 Initiëren van nieuwe (potentiële) woningbouwlocaties
 Bevorderen van de doorstroming
 Onderzoeken of er voor bepaalde locaties de
kruimelregeling toegepast kan worden.
- De gemeenteraad elk kwartaal te informeren over de voortgang
Stand van zaken
Dit onderdeel is uitgewerkt in het formatieakkoord nieuw
vertrouwen en is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van
het college. Het verzoek is om hem van deze lijst af te voeren.

32. Onderzoek bouwlocaties
Motie 2 D66, KL, CDA
1 november 2018
Opdracht van de raad:
- Het overzicht van 26 mogelijke bouwlocaties die zijn ingediend via
het e-mailadres d66bouwlocaties@gmail.com ingebracht door
bewoners van onze gemeente, te onderzoeken en hen via de
gebiedsregisseurs te informeren over de mogelijkheden en de
vervolgprocedures wanneer er mogelijkheden zijn.
- Ons in Q1 2019 of zoveel eerder als mogelijk te informeren over de
status van deze locaties en de terugkoppeling richting de inwoners.

34. Regionale visie verblijfsrecreatie NHN
Amendement B KL, CDA, VVD
1 november 2018
Opdracht van de raad:
- In te stemmen met de voorliggende Regionale visie op
verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030en het bijbehorende
Ontwikkelkader.
- Het volgende beslispunt toe te voegen:
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Het college op te dragen om de volgende punten mee te geven aan
de regio Alkmaar:
- Dat de raad van Bergen-NH de autonomie behoudt bij overige
binnenstedelijke ontwikkelingen en daarover op de reguliere
wijze informeert en afstemt binnen het PORA
(portefeuillehouderoverleg regio Alkmaar) en eventueel binnen
het bestuurlijke afstemmingsoverleg Noord-Holland Noord.
- Dat er in het plan een grens wordt aangebracht waarmee
microbedrijven (zie toelichting) worden ontheven van de
verplichting om een business plan in te dienen zoals genoemd
in bijlage 4 van de Regionale visie verblijfsrecreatie NHN.
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit en uitgewerkt.
Het amendement kan daarmee worden afgevoerd.

36. Vreemd aan de orde: beleid en regelgeving structureel
recreatief verhuur van woningen
Motie 3 KL, D66, CDA, PvdA,
11 december 2018
Opdracht van de raad:
De volgende activiteiten zo spoedig mogelijk uit te voeren en te
verwerken in het plan van aanpak:
- Een brief naar álle bewoners en stakeholders (zoals makelaars en
notarissen) sturen waarin uitleg wordt gegeven over het voorgenomen
toekomstige beleid en regelgeving ten aanzien van recreatief verhuur
van woningen (waarmee wordt bedoeld: met bestemming wonen).
- De komende 6 maanden om de 2 weken informatie over dit
onderwerp in de gemeentekrant publiceren (zoals de te verwachten
criteria, huidige wet- en regelgeving omtrent gebruik/bestemming
wonen en besluit van het college 13/11-2018).
Stand van zaken
Uw raad heeft op 4 juli 2019 het beleid vastgesteld. Het verzoek is
om deze motie af te voeren.

35. Duurzame brandstof voor dieselvoertuigen wagenpark BUCH
Motie 1 GL, D66, BBB, VVD, GB KL,
11 december 2018
Opdracht van de raad:
- Aan het BUCH-bestuur te verzoeken om te onderzoeken of blauwe
diesel voor de BUCH-dieselvoertuigen mogelijk en haalbaar is.
- De gemeenteraad op de hoogte te stellen van de uitkomst.
Stand van zaken
Op dit moment wordt de notitie “verduurzaming wagenpark
BUCH” opgesteld. Het gebruik van HVO (blauwe diesel) in plaats
van fossiele diesel is meegenomen in deze notitie en is één van
de aanbevelingen aan het BUCH-bestuur. Met GP Groot,
leverancier brandstoffen BUCH-wagenpark, zijn gesprekken
gevoerd over de levering van HVO. GP Groot kan HVO leveren
(vaste tankinstallaties, mobiele tankinstallaties en levering t.b.v.
ponten). In de aanbesteding van voertuigen wordt standaard in
het programma van eisen opgenomen dat het voertuig, zonder
verlies van garantie, geschikt moet zijn voor het gebruik van
HVO100.

37. Vreemd aan de orde: Aanwijzing De Haaf als beschermd
gemeentelijk monument
Motie 5 CDA, PvdA,
11 december 2018
Opdracht van de raad:
- Om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het aanwijzen van De Haaf
als beschermd gemeentelijk monument
- Hierbij gebruik te maken van de Monumentenverordening Gemeente
Bergen 2006, Hoofdstuk II, Par 1, Art. 3
Stand van zaken
Uw raad is in de nieuwsbrief geïnformeerd over de afdoening van
deze motie. Het verzoek is om deze motie af te voeren.
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40. Omgevingswet t.a.v. het voorlopige besluit tot wijziging
begroting BUCH 2019
Motie 1 GB
31 januari 2019
Opdracht van de raad:
- Met spoed bij het VNG, IPO en UVW aan te dringen op financiële
oplossingen, zodat de wettelijke invoering van de omgevingswet niet
leidt tot een kostenverzwaring voor de inwoners.
- Deze motie aan alle gemeenten door te zenden, om gezamenlijk op
te treden tegen deze financiële last die door het rijk naar de
gemeenten is afgewenteld.
Stand van zaken
De brief en de motie zijn verzonden. Het verzoek is om deze
motie af te voeren.

38. Scenariokeuze Harmonielocatie Bergen
Amendement 6C KL, CDA, D66, PvdA, BBB
18 december 2018
Opdracht van de raad:
Het besluit als volgt te wijzigen:
1. Te kiezen voor scenario 4 Planuitvoering 7 Dorpelingen
2. De punten 2 en 3 van het besluit te laten vervallen
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in het besluit en kan worden
afgevoerd.
39. Vaststellen van het bestemmingsplan Sportlaan 2-4 in
Egmond aan Zee
Amendement A CDA, D66, KL, BBB
31 januari 2019
Opdracht van de raad:
Het beslispunt:
Het bestemmingsplan Sportlaan 2-4 in Egmond aan Zee voor het
realiseren van een hospice, zorghotel en een natuurgebied, vast te
stellen;
Te wijzigen in:
Het bestemmingsplan 2-4 te Egmond aan Zee vast te stellen, waarbij
het plangebied zodanig is gewijzigd dat het gemeentelijke perceel met
ongeveer 20 parkeerplaatsen hier geen onderdeel van uitmaakt. Ter
verduidelijking is op de bijgevoegde kaart het (gewijzigde) plangebied
van het vast te stellen bestemmingsplan weergegeven;
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in het besluit en kan worden
afgevoerd.

41. Vreemd aan de orde: Kinderpardon
Motie 2 GL, CDA, BBB, GB
31 januari 2019
Opdracht van de raad:
Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de commissaris
van de Koning in Noord-Holland erop aan te dringen dat een
asielaanvraag betreffende kinderen getoetst wordt aan de
verdragsafspraken volgens het IVRK alvorens tot afwijzing van een
asielaanvraag te kunnen besluiten.
Stand van zaken
De landelijke ontwikkeling heeft destijds al de uitvoering van de
motie overbodig gemaakt. Voorstel is om deze motie af te voeren.
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De gemeente Heiloo heeft in Heiloo (Malefoort en Zeeweg)
aanpassingen doorgevoerd om de doorstroming via deze straten
naar de Zeeweg te verbeteren.
In juni is in de raadsbrief een artikel gepubliceerd over het
telprogramma dat we hebben opgestart om dit te monitoren.
Het is niet de verwachting maar mocht het onverhoopt gebeuren
dat uit de monitoring blijkt dat vrachtverkeer toch via de
Vennewatersweg naar Egmond gaat, dan wordt dan bepaald hoe
dat tegen te gaan.
In de tweede week van oktober is samen met de gemeente Heiloo
een bewonersavond gepland om dit uit te leggen.
De aanleg van de afrit van de A9 is vooralsnog stilgelegd i.v.m.
PAS uitspraak.
Het verzoek is om deze motie af te voeren omdat de uitvoering is
ingepast in de werkzaamheden.

42. 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
Het amendement is verwerkt in het besluit en kan worden
afgevoerd. (zie eveneens punt 11).

44. 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
Een werkgroep vanuit de werkorganisatie BUCH is bezig om voor
alle vier de gemeenten een overzicht te maken en de
vindbaarheid te verbeteren. Via de website kunt u geldende
verordeningen terugvinden via de link met overheid.nl.

43. Vreemd aan de orde: Gevolgen besluit van het college van
B&W Heiloo op ‘verkeersbelasting’ Egmond-Binnen
Motie 1 KL, GL, VVD, CDA, GB, D66, BBB
7 maart 2019
Opdracht van de raad:
- Zo spoedig mogelijk inzicht te geven in de gevolgen van het
hierboven genoemde besluit van B&W Heiloo voor het dorp EgmondBinnen.
- Inzicht te geven welke maatregelen genomen kunnen worden om
zwaar verkeer in Egmond-Binnen te weren.
- In overleg te treden met het college van de gemeente Heiloo om
gezamenlijk te bezien welke alternatieven er zijn om zwaar verkeer
om te leiden waarbij de ‘verkeersbelasting/-hinder’ niet naar een
andere gemeente wordt verplaatst.
Stand van zaken
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47. Scholing raads- en commissieleden
Amendement A VVD, GB
4 juli 2019
Opdracht van de raad:
Voorgesteld besluit
Uw raad besluit ten aanzien van artikel 5:
Artikel 5. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing
raads- en commissieleden.
1. Een raads- of commissielid dat wil deelnemen aan nietpartijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de
vervulling van zijn functie als bedoeld in artikel 3.3.3
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, dient
daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.
2. Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke
informatie en een kostenspecificatie.
3. De maximale vergoeding van de scholing bedraagt:
a. € 500 per jaar per raadslid: op te sparen tot maximaal €
2.000 per raadsperiode
b. € 250 per jaar per commissielid: op te sparen tot maximaal
€ 1.000 per raadsperiode
4. Het presidium beslist op de aanvraag op basis van de
overlegde stukken
5. De raad kan nadere beleidsregels vaststellen
Stelt voor lid 4 te wijzigen in:
4a. De griffier beslist op de aanvraag op basis van de overlegde
stukken.
4b. Het presidium kan gemotiveerd afwijken van de maximale
bedragen zoals genoemd in het derde lid.
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in het besluit en kan worden
afgevoerd.

45. Vreemd aan de orde: verbod ballonoplatingen
Motie 3 GL, D66, VVD, BBB, KL, PvdA, GB, CDA
11 april 2019
Opdracht van de raad:
- Het oplaten van ballonnen te verbieden bij evenementen die in de
gemeente worden georganiseerd.
- Als voorschrift bij evenementenvergunningen op te nemen dat het
niet is toegestaan om tijdens het evenement ballonnen op te laten.
- Over bovengenoemde zaken voorlichting te geven (onder andere op
(basis)scholen) en actief te communiceren met inwoners en bedrijven
in het kader van milieu- en dierenwelzijn, en veiligheidsbeleid en te
informeren over alternatieven voor ballonoplatingen.
Stand van zaken
Dit wordt opgenomen in de eerst volgende wijziging van de APV.
46. Vreemd aan de orde: Uitspraak Raad van State d.d. 10 april
2019 over (bestemmingsplan van) D7D, betreffende Bergencentrum en de gevolgen daarvan.
Motie 4 GB
11 april 2019
Opdracht van de raad:
- Om raad, betrokkenen en bewoners antwoord te geven op de uit de
bovenstaande overwegingen voortvloeiende vragen.
- Een overzicht te geven van de geplande of te plannen voorgenomen
acties.
- De antwoorden binnen twee weken na deze vergadering te
verstrekken.
Stand van zaken
Uw raad is via een memo van het college op de hoogte gesteld
van de te nemen stappen. Het verzoek is om deze motie af te
voeren.
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48. Beleid en regelgeving recreatieve verhuur en recreatief
gebruik van woningen
Amendement B1 KL, D66
4 juli 2019
Opdracht van de raad:
Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
 De beleidsnotitie ‘beleid en regelgeving recreatieve verhuur en
recreatief gebruik van woningen’ vast te stellen.
 Het collegebesluit met betrekking tot de vensterperiode
(recreatieve verhuur in de maanden juni, juli en augustus toe
te staan met de mogelijkheid tot ontheffing) te bekrachtigen.
 In te stemmen met het aanpassen van de bestaande
Huisvestingsverordening met hierin opgenomen de regels voor
onttrekking van woningen door recreatieve verhuur en
recreatief gebruik en waarna deze inclusief de wijzigingen
vervolgens ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.
 Het college verzoekt de raad extra handhavingscapaciteit
beschikbaar te stellen voor dit project door bijgevoegde
begrotingswijziging vast te stellen.
Het tweede beslispunt te wijzigen in:
 De verhuurbare periode te beperken tot 60 dagen waarbij
we het college vragen met een werkbare vensterperiode te
komen.
 Een besluit om ontheffing te verlenen pas mogelijk te
maken als blijkt dat dit ook handhaafbaar is.
Als beslispunten toe te voegen:
 Recreatieve verhuur alleen toe te staan indien de aanvrager
van de vergunning ook de bewoner is.
 Een handhavingsprocedure met betrekking tot ‘beleid en
regelgeving recreatieve verhuur en recreatief gebruik van
woningen’ eerste kwartaal 2020 ter goedkeuring voor te leggen
aan de raad.

Een openbare database van adressen aan te leggen met de
data van de verleende vergunningen inzake alle particuliere
recreatieve verhuur.
 Een tweede woning binnen de gemeente dient aangemeld te
worden met vermelding van adres en adres van het
hoofdverblijf.
 Voor alle varianten van verhuur een vignet af te geven door de
gemeente.
 Uitvoering geven aan de motie van 11 december 2018.
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in het besluit en kan worden
afgevoerd.
49. 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.
De verwachting is dat de raad hierover in oktober of november
wordt geïnformeerd.
50. Verlaging rioolheffing
Motie 1 PvdA, CDA, GL
9 juli 2019
Opdracht van de raad:
- Bij de begroting 2020 met een voorstel te komen om voor 2020 en
volgende begrotingsjaren het tarief voor de rioolheffing voor
huishoudens te verlagen.
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- Als dekking hiervoor de extra inkomsten die voortkomen uit het
verhogen van het tarief voor de OZB voor woningen en een deel van
het batig saldo te gebruiken.
- In dit voorstel verschillende manieren laten zien hoe tarief van OZB
en rioolheffing te beïnvloeden zijn en hoe deze doorwerken in de
begroting. Hierbij denken wij o.a. aan de toegepaste rekenrentes.
Stand van zaken
Verwerkt in de begroting 2020-2023
Het verzoek is om deze motie af te voeren.

middelen veilig te stellen bij verzekeraar en Rijk. Indien aanvullend
een gerantstelling vanuit de gemeente noodzakelijk is, dit met
voortvarendheid oppakken.
NB: het ter beschikking gestelde bedrag dient later verrekend te
worden en opgenomen in de exploitatiebegroting van het plan.
Stand van zaken
Duinrand S heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak van de
renovatie/nieuwbouw. De eerste fase betreft de fase van de
nieuwbouw van de kantine. In week 37 zijn initiatieven gestart
voor de aanvraag van de bouwvergunning. Er is bij een
plaatselijke aannemer verzocht voor deze nieuwbouw een
prijsopgave te doen. In week 38 zijn er offertes opgevraagd bij 2
sloopbedrijven. Duinrand S heeft aangeven van de sloop melding
te doen bij de gemeente. De kosten die met deze fase gemoeid
zijn, kunnen mogelijk worden gedekt uit de
verzekeringsgelden/Rijkssubsidie. Over fase 2
(kleedkamergedeelte/middengedeelte is nog niks bekend).

51. Instellen Auditcommissie BUCH-werkorganisatie
Motie 5 KL, D66, VVD, BBB, CDA, GL, GB
9 juli 2019
Opdracht van de raad:
Met de raden van Castricum, Uitgeest en Heiloo een gezamenlijke
Auditcommissie voor de BUCH-werkorganisatie in te stellen en dit
voornemen graag voorafgaand aan de behandeling van de begroting
2020 te effectueren.
Stand van zaken
Formeel kan de GR-BUCH geen auditcommissie instellen. In de
werkgroep Financiën van de BUCH van 25 september 2019 is
afgesproken dat er een memo voor de vier raden komt waarin
wordt uitgelegd welke mogelijke taken de werkgroep Financiën
kan oppakken, zonder dat deze werkgroep formeel een
Auditcommissie wordt. Te denken valt aan een eerste toets van
de P&C-documenten van de BUCH door de werkgroep Financiën.
Verwacht wordt dat de werkgroep deze memo in het vierde
kwartaal gereed heeft. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

53. 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.

52. Realisatie nieuw clubgebouw Duinrand S
Motie 8 KL
9 juli 2019
Opdracht van de raad:
Vooruitlopend op het uit te werken plan een bedrag van maximaal €
30.000 beschikbaar te stellen met als doel zo snel mogelijk de
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Stand van zaken
Het plan van aanpak wordt opgesteld en wordt met de raad in
december 2019 besproken.

56. 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
Op dit moment hebben twee commerciële partijen aangegeven
geïnteresseerd te zijn in het realiseren van glasvezel in de
gemeente Bergen. Tevens is telefonisch contact geweest met
Bergen Breedband. Dit wordt vervolgd in een gesprek op 14
oktober. Naar gelang de uitkomst van dit gesprek wordt het
traject met de andere geïnteresseerde partijen opgepakt om
afspraken te kunnen maken over eisen, wensen en kosten.
Gezien deze ontwikkelingen wordt er voorlopig verder geen
actieve vraag vanuit de gemeente gesteld aan andere partijen
dan degene die al aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn. Eén
van de partijen heeft aangegeven ook in Castricum en Uitgeest
glasvezel te willen realiseren (in Heiloo is al glasvezel aanwezig).

54. 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.
- De kosten voor planvorming en studie te dekken vanuit het saldo
baten en lasten.
Stand van zaken
Wordt nog nader uitgewerkt.
55. Vreemd aan de orde: Provinciale Omgevingsverordening
Motie 13 CDA, GL, VVD
9 juli 2019
Opdracht van de raad:
Bij provincie erop aan te dringen dat het concept van de
Omgevingsverordening gedurende een periode van 4 maanden ter
consultatie wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen in NoordHolland en de gemeentebesturen in die periode de gelegenheid
hebben hun zienswijze uit te brengen.
En
Draagt het college op deze motie toe te sturen aan het provinciaal
bestuur met daarbij het verzoek de motie te ondersteunen.
Stand van zaken
De brief aan gedeputeerde staten is verzonden. Het verzoek is
om deze motie af te voeren.
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