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Besluitenlijst  Algemene raadscommissie van 19 maart 2019 

 

Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig: 

Commissieleden:  
Dhr. Corbee, dhr. Ooijevaar 
(CDA), mevr. Hendriks 
(PvdA), dhr. De Lange, mevr. 
Van der Veen (D66), mevr. 
Kauwen, mevr. T. Glas, dhr. 
Smook (KL), mevr. Groen 
GL), mevr. Hoogendonk 
(VVD), mevr. De Jongh en 
mevr. Kranenburg (GB) 
 
Voorzitter: 
Dhr. Oudeboon 

Collegeleden:  
Mevr. Koster en dhr. 
Houtenbos. 

Griffier: 
Dhr. Idema 
 
  

 

Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht  

 

Hier is geen gebruik van gemaakt. 

 

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 6 maart 2019: akkoord 
 
Mededelingen uit het college: geen 
 
Rondvraag commissieleden: mevr. Glas stelt vragen over het ballonnenbeleid. Mevr. De 
Jongh meldt dat GB waarschijnlijk met een motie komt over dit onderwerp. 
 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 4: Voorstel betreft in te stemmen met de 5e wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling cocensus 

 
Voorgenomen besluit 

het college toestemming te geven om, op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, in te stemmen met de 5e wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 april 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

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

Agendapunt 5: Voorstel betreft het verlenen van een krediet voor een investering in 
onderwijshuisvestingsvoorziening tbv de Berger Scholengemeenschap en het 
vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging 

 
Voorgenomen besluit 

- Tot een het verlenen van een krediet ad € 214.045,02 voor een investering in 
onderwijshuisvestingsvoorziening eerste inrichting, leer- en hulpmiddelen en meubilair ten 
behoeve van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord voor de 
Bergense Scholen Gemeenschap, Rondelaan 34 1861 ED Bergen. 

- Het vaststellen van bijgaande begrotingswijziging 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 april 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

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

Agendapunt 6: Voorstel betreft het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan de Beeck 

 
Voorgenomen besluit 

Het beeldkwaliteitsplan herbouw sportcentrum de Beeck vast te stellen 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 april 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

 De commissie adviseert een   A-stuk, met toezegging weth. Houtenbos dat het onderdeel 
duurzaamheid er in zal worden opgenomen. 

 

Agendapunt 7: Voorstel betreft het beschikbaar stellen van financiën aan de GGD HN 
tbv de maatwerktaak Veilig Thuis 2019 en het vaststellen van de bijbehorende 
begrotingswijziging 

 
Voorgenomen besluit 

1. Aan de GGD Hollands Noorden ten behoeve van de maatwerktaak Veilig Thuis in 2019 
een bijdrage beschikbaar te stellen van €101.302,- en het structurele bedrag van €81.337 
vanaf 2020 ten laste te brengen van de stelpost Sociaal Domein. Dit bedrag is aanvullend 
op de in de begroting opgenomen bijdrage Veilig Thuis ad € 46.000,- De totale bijdrage 
voor Veilig Thuis in 2019 komt daarmee op €147.302, -  
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2. Alleen tot uitkering van het maximale bedrag van €147.302, - over te gaan als monitoring 
uitwijst, dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en andere indicatoren in lijn is 
met de aannames in de begroting. 

3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.  
4. GGDHN per brief informeren over het besluit van de raad 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 april 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

 De commissie adviseert een   A-stuk. Toezegging van weth. Koster dat de raad op 
regelmatige basis zal worden geïnformeerd.  

 
 
 
Besloten deel: 
 
 

Agendapunt 8: Voorstel betreft het vaststellen van de beslotenheid van de vergadering 

 
Opmerkingen 2 

Conform besloten 

 

Agendapunt 9: Vaststellen van het verslag van de besloten algemene raadscommissie 
d.d. 14 februari 2019 

 
Opmerkingen 2 

 Conform vastgesteld 

 

Agendapunt 10: Voorstel betreft het vaststellen van de grondexploitatie Mooi Bergen 
2.0 en de daarbij behorende begrotingswijziging 

 
Voorgenomen besluit 

1. De Grondexploitatie Mooi Bergen 2.0 (grex) met een financieel resultaat van afgerond € -
3,6 miljoen (Netto Contante Waarde 1 januari 2019) vast te stellen; 

2. De risicoreserve met betrekking tot de grex vast te stellen op afgerond € 0,4 miljoen en € 
0,2 miljoen extra risico parkeren, totaal afgerond € 0,6 miljoen; 

3. Alle uitgaven en inkomsten volgens de Grondexploitatie Mooi Bergen uit de jaarschijven 
2019 en 2020 in de reguliere exploitatiebegroting vrij te geven voor besteding en 
bijgaande begrotingswijziging vast te stellen; 

4. Als rekenrente 2,24% aan te houden voor de jaren 2019 en verder. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 april 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

 De commissie adviseert een   A-stuk  

 

Agendapunt 11: Opleggen geheimhouding over het in deze vergadering behandelde bij 
agendapunt 10 
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Opmerkingen 2 

 Conform besloten. 

 
 
 
Bergen, 20 maart 2019 


