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Besluitenlijst        Sessie B Algemene raadscommissie van 17 oktober 2019 
 
Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig: 
Commissieleden:  
Mw. Glas, dhr. Smook (KL), 
mw. Braak-van Kasteel, dhr. 
Zijp (GL), mw. Hoogendonk, 
mw. De Jongh (VVD), dhr. 
Haring, dhr. Kraakman (GB), 
dhr. Zwart (CDA), dhr. Halff 
(D66), dhr. Van Huissteden 
(PvdA). 
 
Voorzitter: 
Mw. Groen-Bruschke 

Collegeleden:  
Dhr. Valkering 

Griffier: 
dhr. Idema 
 
  

 
 
Agendapunt 2: Voorstel betreft uitgangspunten Grondbeleid gemeente Bergen 2019-
2022 vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 

1. De “Uitgangspunten Grondbeleid gemeente Bergen 2019-2022” ter vervanging van het 
huidige grondbeleid vast te stellen, 

2. Kennis te nemen van de nota “Toelichting Grondbeleid voor de gemeenten Bergen, 
Uitgeest en Castricum”, 

3. De verouderde Kadernota Grondbeleid Gemeente Bergen, vastgesteld door de raad op 
25 april 2006, in te trekken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 7 november 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Wethouder Valkering heeft enkele toezeggingen gedaan, te weten: 
• De raad zal een memo ontvangen over het BSV terrein 
• Bezien zal worden of t.z.t. alle beleidstukken m.b.t. grondzaken gebundeld kunnen 

worden 
• Gaat onderzoeken of een vorm van “niet bouwbelasting” ingevoerd kan worden 
• Grote aankopen zullen direct gecommuniceerd worden naar de raad 
• Gaat bezien hoe de standaard anterieure overeenkomsten nog concreter kunnen 

worden ingevuld 
De VVD overweegt te komen met een amendement om duidelijk te komen tot een actief 
grondbeleid. 
De commissie adviseert een A-stuk 
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2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 3: Voorstel betreft beslissing op bezwaar geheimhouding 

 
Voorgenomen besluit 
1. de bezwaren ontvankelijk en gegrond te verklaren, en; 
2. het advies van de commissie niet te volgen, en; 
3. de bestreden besluiten te herroepen, en; 
4. nieuwe besluiten te nemen waarbij de geheimhouding die rust op de residuele 
grondwaardeberekening, de taxatie van Vlieg, de taxatie van Haverkamp, de definitieve 
anterieure overeenkomst, het rapport van PAS b.v. ,de antwoorden van PAS b.v. en Houthoff 
komt te vervallen voor zover daarin geen informatie is opgenomen waarop geheimhouding 
rust die voortvloeit uit andere documenten. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 7 november 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 4: Voorstel betreft uitvoeringskader Slotkwartier vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 

- het uitvoeringskader Slotkwartier vast te stellen; 
- in te stemmen met aankoop van Slotweg 44; 
- de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 
- en draagt het college op de verdere uitvoering vorm te geven in overleg met gebruikers 

en omwonenden. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 7 november 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De wethouder zegt toe te kijken naar de formulering van de zin mbt de contractduur 5-10 jaar. 
D66, KIES Lokaal en VVD overwegen een amendement mbt Hafre, schelpencollectie en 
kwaliteit van de tentoonstelling. Groen Links overweegt een amendement of motie mbt de 
kwaliteit van het cultuuraspect. 
De commissie adviseert een B-stuk 

 
Agendapunt 5: Voorstel betreft een gezamenlijk informatieportaal voor de Regio 
Alkmaar in te stellen 

 
Voorgenomen besluit 

1. Een gezamenlijk informatieportaal voor de Regio Alkmaar in te stellen en in te laten 
richten. 

2. Over te gaan tot het jaarlijks organiseren van één of meerdere raadsconferenties. 
3. Een Regionale Raadsgroep op te richten en daar als raad twee leden voor af te 

vaardigen. 
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 7 november 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk met wellicht een amendement. 
 
 
 
Bergen, 21 oktober 2019 
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