Besluitenlijst

Algemene raadscommissie van 19 september 2019

Agendapunt 1: Opening
Aanwezig:
Commissieleden:
Mevr. T. Glas (KL), mevr. S.
Groen-Bruschke, mevr. I.
Braak-van Kasteel (GL),
mevr. L. Hoogendonk, mevr.
M. de Jongh (VVD), mevr. M.
van Kranenburg, dhr. H.
Haring, mevr. J. Bruin (GB),
mevr. W. Grooteman, dhr. H.
Corbee (CDA), Mevr. A. Ottovan der Ende, dhr. P. de
Lange (D66), dhr. P. van
Huissteden, dhr. H. Burgering
(PvdA) en dhr. K. Bruin (BBB)

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

Griffier:
Dhr. Idema

Voorzitter:
Dhr. Oudeboon
Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers aangemeld voor het algemeen spreekrecht.
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 3 september 2019:
Op verzoek van mevr. Braak-van Kasteel blijft nummer 19/03 “informatie over voortgang
herbouw De Beeck” voorlopig nog op de lijst staan, omdat de commissie hier graag
regelmatig over geïnformeerd wil worden.
Mededelingen uit het college:
Dhr. Houtenbos doet melding van de startbijeenkomst woning gebonden financiering en reikt
een brochure uit.
Rondvraag commissieleden:
Mevr. Van Kranenburg vraagt naar de stand van zaken voorbereidingsbesluit Bergen
Centrum. Weth. Valkering antwoordt dat men druk bezig is met het maken van het ontwerp
bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat dit binnen de wettelijke termijn aan de raad wordt
aangeboden.
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Mevr. Glas vraagt wanneer er een sessie komt over voortgang Slotkwartier. Weth. Valkering
meldt dat op 1 oktober een bijeenkomst wordt gehouden.
Mevr. Glas stelt vragen over de geluidsoverlast van o.a. motoren. Dhr. Houtenbos antwoordt
dat de klachten bekend zijn. Er wordt bezien wat er aan gedaan kan worden.
Mevr. Glas vraagt of er naar een oplossing gezocht wordt voor het verdwijnen van de
Duinstreek. Weth. Valkering zal dit voorleggen aan de burgemeester en meldt dat de
gemeentelijke publicaties ook in andere kranten plaatsvindt.
Mevr. Glas stelt een vraag over de parkeerplaatsen bij Alta Mira. Dhr. Houtenbos antwoordt
dat dit probleem bekend is. Hij zal dit nog opnemen met de gebiedsregisseur. De wethouder
zegt toe over drie weken te reageren.
Dhr. Bruin en mevr. De Jongh stellen vragen over de situatie afvalverbranding Amsterdam en
de HVC. Dhr. Houtenbos geeft aan dat hij de voorstellen de HVC hierover afwacht.
Mevr. De Jongh stelt een vraag over de grote Essenkap. Dhr. Houtenbos antwoordt dat best
een probleem is en dat de gemeente nog onderzoek hoe hier mee om te gaan.
Mevr. De Jongh stelt een vraag over de vergunning voor de Idenslaan. Dhr. Valkering
antwoordt dat de vergunningaanvraag reeds is binnengekomen.
Mevr. Van Kranenburg stelt een reeks van vragen over de Vuurtoren Egmond. Op aangeven
van de voorzitter zal zij deze vragen schriftelijk indienen bij het college.
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 4: Voorstel betreft zienswijze 1e en 2e begrotingswijziging 2019 van
GGD HN
Voorgenomen besluit
1. Een positieve zienswijze af te geven over de 1e en 2e wijziging van de begroting 2019 van
de GGD HN
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van GGD HN
kenbaar maken
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.:3 oktober 2019
Hamerstuk

Bespreekstuk

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

Agendapunt 5: Voorstel betreft wensen en bedenkingen wijziging Algemene
Verordening recreatieschap Geestmerambacht en oprichten beheerstichting
natuurpark Geestmerloo
Voorgenomen besluit
1. Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen bij de voorgestane wijziging van de
Algemene Verordening van het Recreatieschap Geestmerambacht.
2. Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen bij de voorgestane oprichting van een
beheerstichting voor Natuurpark Geestmerloo.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 3 oktober 2019
Hamerstuk

2

Bespreekstuk

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

Agendapunt 6: Voorstel betreft de uitgangspunten Grondbeleid gemeente Bergen
2019-2022
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.: 3 oktober 2019
Hamerstuk

Bespreekstuk

Opmerkingen 2
De commissie adviseert dit stuk van de agenda te halen en eerst een Informatie/Presentatie
avond hierover te organiseren.
Agendapunt 7: Voorstel betreft de beleidsnotitie snippergroen
Voorgenomen besluit
1. De Beleidsnotitie Snippergroen 2019 vast te stellen.
2. De Beleidsnotitie Snippergroen (februari 2008) intrekken.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 3 oktober 2019
Hamerstuk

Bespreekstuk

Opmerkingen 2
De commissie adviseert een B-stuk, omdat er nog een aantal vragen schriftelijk gesteld zullen
worden en omdat er mogelijk moties en/of amendementen worden voorbereid.

Bergen, 20 september 2019
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