
 

1 
 

 
 

Besluitenlijst  Sessie A Algemene raadscommissie van 13 juni 2019 

 
 
Aanwezig: 

Commissieleden:  
Dhr. Ooijevaar, dhr. Zwart 
(CDA), dhr. Van Huissteden 
(PvdA), dhr. Halff en dhr. De 
Lange (D66), mevr. T. Glas, 
mevr. Kauwen(KL), mevr. 
Groen (GL), mevr. 
Hoogendonk en mevr. De 
Jongh (VVD), dhr. Bruin 
(BBB), mevr. Van 
Kranenburg en mevr. 
Bruin(GB) 
 
Voorzitter: 
Ineke Braak-van Kasteel 

Collegeleden:  
Mevr. Hafkamp en dhr. 
Valkering. 

Griffier: 
Anne Idema 
 
  

 
 Agendapunt 1: Opening 
 Dhr. Halff spreekt namens de coalitie uit dat zij zich distantiëren van de werkwijze van  
 Gemeentebelangen die een klacht hebben ingediend over de burgemeester, zonder dat zij  
 eerst het gesprek met de burgemeester zijn aangegaan.  
 
 

Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht  

 

Van het algemeen spreekrecht werd gebruik gemaakt door: 

 Dhr. Koster naar aanleiding van het bezoek van de Commissaris van de Koning. 
 

 

Agendapunt 3: Overige onderwerpen 1 
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen  
Voorgenomen besluit 

Vaststellen toezeggingenlijst ARC: akkoord 
 
Mededelingen uit het college: geen 
 
Rondvraag commissieleden:  
Mevr. De Jong stelt een vraag c.q. verzoek met betrekking tot de communicatie over het 
plaatsen van andere afvalcontainers bij AH. En zij stelt een vraag over het plaatsen van 
zendmasten voor het 5G netwerk. Dhr. Valkering antwoordt dat hij de suggestie m.b.t. de 
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communicatie over de afvalcontainers zal voorleggen aan de betreffende portefeuillehouder. 
Ten aanzien van de zendmasten antwoordt hij dat deze vragen meegenomen worden bij de 
behandeling in de raad. Mochten andere fracties nog vragen hierover hebben verzoekt hij 
deze vooraf reeds schriftelijk in te dienen. 
Mevr. Kauwen vraagt aandacht voor de onveilige situatie bij strandopgang Schoorl. Dhr. 
Valkering antwoordt dat hij dit zal voorleggen aan de betreffende portefeuillehouder. 
Dhr. Van Huissteden vraagt of het college de raad kan informeren over de voortgang 
herbouw De Beeck. Dhr. Valkering zegt toe middels memo of nieuwsbrief de raad te 
informeren. 
Mevr. Glas vraagt naar de vervolgacties van het college met betrekking tot vliegtuighinder 
Schiphol. Dhr. Valkering antwoordt dat daar reeds in een nieuwsbrief uitleg over is gegeven. 
Hij zal de betreffende wethouder vragen of er inmiddels meer te melden is. Indien dit het 
geval is zal dit in een nieuwsbrief worden opgenomen. 
Dhr. Zwart vraagt of het college wil onderzoeken of zij iets collectiefs kunnen regelen voor 
zelfstandigen, met name kunstenaars, i.v.m. de uitvoering van het pensioenakkoord. Dhr. 
Valkering antwoordt dat het college bereid is hier naar te kijken, waarbij hij zich wel afvraagt 
of dit een gemeentelijke taak is. 
Mevr. Groen vraagt of de vragen die Groen Links heeft gesteld over de UMTM masten gelijk 
met te beantwoording van de vragen van KIES Lokaal hierover meegenomen kan worden. 
 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 4:  Voorstel betreft een positief advies af te geven aan het commissariaat 
voor de media inzake een verlenging zendtijdtoewijzing lokale omroep Stichting RTV 

 
Voorgenomen besluit 

een positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media om RTV80  aan te wijzen 
als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Bergen voor de periode 19 oktober  
2019 tot en met 18 oktober 2024 omdat RTV80 voldoet aan de eisen van de Mediawet, het 
representatief is voor de lokale stromingen in de gemeente en omdat het onafhankelijk en 
onpartijdig is. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 4 juli 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 5: Voorstel betreft het vaststellen van de notitie beleid en regelgeving 
recreatieve verhuur en recreatief gebruik van woningen 

 
Voorgenomen 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 
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recreatief gebruik en waarna deze inclusief de wijzigingen vervolgens ter vaststelling aan 
de raad worden aangeboden; 

 het college verzoekt de raad extra handhavingscapaciteit beschikbaar te stellen voor dit 
project en dit op te nemen bij het vaststellen van de kadernota 2020 en bijgevoegde 
begrotingswijziging vast te stellen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 4 juli 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Bij de behandeling van dit onderwerp hebben acht insprekers het woord gevoerd. Toegezegd 
is de beantwoording van de schriftelijk ingediende vragen zo spoedig mogelijk worden 
toegezonden. Mevr. Hafkamp zegt toe dat de onderzoeken via de griffie beschikbaar komen. 
 
De commissie adviseert een B-stuk, omdat een aantal fracties o.a. nog twijfelt over een 
vensterperiode van twee of drie maanden. 
 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
 
 
Bergen, 17 juni 2019 


