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Besluitenlijst        Algemene raadscommissie van 21 november 2019 

 

Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig: 

Commissieleden:  
Dhr. Smook, dhr. Oudeboon, 
mevr. Glas (KL), mevr. 
Groen, mevr. Krijtenburg 
(GL), mevr. Hoogendonk, 
dhr. Van Leijen (VVD), mevr. 
Van Kranenburg, mevr. Bruin, 
dhr. Haring (GB), mevr. 
Grooteman (CDA), mevr. 
Otto, dhr. De Lange (D66), 
dhr. Van Huissteden (PvdA) 
en dhr. Bruin (BBB) 
 
Voorzitter: 
Dhr. M. Halff 

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

Griffier: 
Dhr. A. Idema 
 
  

 
 

Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht  

 

Er hebben zich 6 insprekers aangemeld voor het algemeen spreekrecht. Zij spraken over de 
onderwerpen: bomenkap in Schoorl, de beleving van een blinde van het bos en de 
mountainbike route. 

 
 

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 5 november 2019: akkoord 
 
Mededelingen uit het college: geen 
 
Rondvraag commissieleden:  
Mevrouw Grooteman stelt een vraag over het gesprek dat is geweest inzake overlast 
motoren. Weth. Bekkering antwoordt dat er aandacht voor is en dat ze hierover ook in 
gesprek gaan met de provincie. 
Mevrouw Glas stelt een vraag over de huurwoningen die zouden komen in Egmond-Binnen. 
Weth. Valkering meldt dat nog ligt bij het Bisdom en de parochie. Hij kan er op dit moment 
nog geen uitspraak over doen. 
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Dhr. Oudeboon heeft een toelichting en vraag over de vliegtuighinder. Weth. Bekkering 
antwoordt dat het college een aanvraag zal doen om lid te worden van de ORS. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Agendapunt 4: Voorstel betreft het aanpassen van de horecanota Gastvrij Bergen 2 
inzake de vrije in- en uitlooptijden Bergen centrum 

 
Voorgenomen besluit 

de horecanota Gastvrij Bergen 2 aan te passen op het onderdeel 'in- en uitlooptijden'. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 december 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Er is ingesproken namens de Horeca ondernemers. 
De commissie adviseert een    A -stuk 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Agendapunt 5: Voorstel betreft het vaststellen van de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Bergen 2019 

 
Voorgenomen besluit 

1. de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2019 vast te stellen; en 
2. de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2018 in te trekken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 december 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Burgemeester Hafkamp zegt toe de vraag van mevr.  Van Kranenburg, waarom een paard 
wel op het activiteitenstrand mag en een fietser niet, nog schriftelijk te beantwoorden. 
De commissie adviseert een  A-stuk 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Agendapunt 6: Voorstel betreft het vaststellen van de Huisvestingsverordening Bergen 
2020 inclusief toelichting 

 
Voorgenomen besluit 

- de Huisvestingsverordening Bergen 2020 vast te stellen 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 december 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 
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De commissie adviseert een  B-stuk, omdat amendementen worden overwogen met name 
ten aanzien van de beperking dat alleen inwoners die werkzaam zijn in de recreatie sector 
gebruik kunnen maken van ontheffing van de vensterperiode voor verhuur. 

 
 

Agendapunt 7: Voorstel betreft het verzoek tot het opheffen van geheimhouding op de 
notitie Houthoff 

 
Voorgenomen besluit 

- de geheimhouding die rust op de notitie van Houthoff d.d. 7 januari 2019 op de onderdelen 
5.4 en 5.5 in stand te laten en voor het overige op te heffen, en; 

- de geheimhouding die rust op de notitie van Houthoff d.d. 15 april 2019 op de onderdelen 
3.1 tot en met 3.5 in stand te laten en voor het overige op te heffen, en; 

- de geheimhouding die rust op het verslag van besloten raadsvergadering van 9 mei 2019 
en de aanwezigheidslijst op te heffen, en; 

- de verzoeker middels bijgevoegde brief van het besluit op de hoogte te stellen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 december 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een  A-stuk 

 
 

Agendapunt 8: Voorstel betreft het vaststellen van diverse belastingverordeningen 
2020 

 
Voorgenomen besluit 

De volgende verordeningen vast te stellen: Afvalstoffenheffing; Forensenbelasting; 
Kwijtschelding; Leges en tarieventabel; Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel; Marktgelden; 
OZB; Parkeerbelastingen; Precariobelasting en tarieventabel; Precariobelasting kabels & 
leidingen; Rioolheffing; Verordening aansluitvoorwaarden riolering; Toeristenbelasting; 
Watertoeristenbelasting. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 december 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Weth. Houtenbos zegt toe een overzicht toe te zenden met tarieven 2019 en tarieven 2020. 
De commissie adviseert een B-stuk, omdat er amendementen worden overwogen. 

 
 

Agendapunt 9: Voorstel betreft het vaststellen van de mutaties uit Firap 2019, de 
aanpassingen in de investeringskredieten en de bijbehorende begrotingswijziging 

 
Voorgenomen besluit 

De mutaties uit de Firap 2019 en de aanpassingen in de investeringskredieten vast te stellen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
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Naar de Raad d.d.: 12 december 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een  A-stuk 

 
 

Agendapunt 10: Voorstel betreft zienswijze op de begrotingswijziging bij de  
2e rapportage 2019 van de werkorganisatie BUCH 

 
Voorgenomen besluit 

Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2019 van de 
werkorganisatie BUCH die als gevolg van autonome ontwikkelingen is ontstaan. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 december 2019  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Weth. Houtenbos zegt toe de taakstelling die binnen de BUCH is gerealiseerd inzichtelijk te 
maken. 
De commissie adviseert een   A-stuk 

 
 
Bergen, 22 november 2019 


