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Besluitenlijst        Algemene raadscommissie van 4 juni 2020 
 
Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig: 
Commissieleden:  
dhr. Karels, dhr. Swart (KL), 
mevr. Braak, mevr. 
Krijtenburg (GL), dhr. Roem, 
dhr. Van Leijen (VVD), dhr. 
Kraakman, dhr. Van den 
Busken (GB), dhr. Zwart, 
mevr. Grooteman (CDA), 
mevr. Otto, dhr. De Lange 
(D66), dhr. Van Huissteden, 
mevr. Hendriks (PvdA) en 
dhr. Bruin (BBB) 
 
Voorzitter: 
Dhr. Halff 

Collegeleden: 
Dhr. Valkering, dhr. Tromp, 
dhr. Bekkering en dhr. Van 
den Beld 

Griffier: 
Dhr. Anthonissen 
 
  

 
Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht  

 
 Er is één inspreker die inspreekt over een niet op de agenda staand onderwerp.  De 
inspreker is woordvoerder van verontruste burgers Bergen aan Zee spreekt in over 
‘nepnieuws college i.v.m. bouwplan hotel Nassau Bergen’. 

 
Agendapunt 3: Overige onderwerpen 1 

1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen  
Voorgenomen besluit 
Vaststellen toezeggingenlijst ARC: De commissie stemt er mee in dat de op de lijst (= 
volglijst per 7 mei 2020 bijgewerkt t/m 26 mei 2020) voorgestelde afgedane toezeggingen zijn 
afgedaan. Betreft een aantal toezeggingen genoemd onder nummer 01/20 uit ARC 
vergadering van 7 mei 2020. 
 
Mededelingen uit het college: Vanuit het college worden mededelingen gedaan over een 3-
tal vergunningen. Het gaat om verleende kapvergunning duinbos, aanvraag 
omgevingsvergunning herbouw De Beeck is ontvangen alsmede de aanvraag 
herbouw/verbouw Parkhotel. 
 
Rondvraag commissieleden: Een aantal vragen wordt staande de vergadering beantwoord. 
De volgende vragen worden schriftelijk afgedaan. 
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1. Waarom is de Voorweg nu afgesloten tot 28 juni 2020 in plaats van de steeds (eerder) 
genoemde datum van 28 mei 2020. 

2. Wat is de stand van zaken van de eerder ingediende vraag met betrekking tot 7 grote 
lichtbakken van de Jumbo in Schoorl ? 

3. De vraag of Bergen nog Fartrade gemeente is – Bergen is dat sinds eind 2017-  wordt 
nagegaan alsmede of Bergen in dit verband een voortgangsrapportage hiervoor heeft 
ingediend. 

 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 4: Voorstel betreft in te stemmen met de Coronamaatregelen fase 3 en de 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 
1. Een economisch/maatschappelijk Herstelfonds in het leven te roepen waaruit snel 

uitgaven kunnen worden gedaan zoals huurderving of die noodzakelijk zijn in het publieke 
domein;  

2. Een bestemmingsreserve ‘Herstelfonds Corona’ in te stellen, en daarin vanuit de 
Algemene reserve een bedrag van maximaal € 398.000 in te storten en beschikbaar te 
stellen; 

3. Het college te mandateren om uitnamen uit het Herstelfonds te doen voor de uitvoering 
van de noodzakelijke geachte zaken, met de voorwaarde dat achteraf – maandelijks via 
een nieuwsbrief – aan de raad wordt verantwoord. 

4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 25 juni 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een hamerstuk. 
Toezeggingen 
-De raads- en burgercommissieleden krijgen vóór het zomerreces inzicht in de besteding van 
het budget herstelfonds; 
-Wat is gebeurd met de eenmalige subsidie van € 100.000,-- die door college is verstrekt aan 
museum Kranenburgh; 
-Wat is er van de provincie te verwachten aan subsidie voor sport en cultuur (de provincie 
heeft voor sport en cultuur kennelijk 2 fondsen); 
-in de geplande digitale bijeenkomst van de werkgroep Sociaal Domein Bergen op 24 juni 
2020 inzicht geven in wat de coronacrisis voor het sociaal domein betekent, o.a. ook in 
financiële zin; 
-er komt een schriftelijke toelichting op wat er van het Rijk en de VNG is te verwachten aan 
middelen in verband met deze coronacrisis. In september van dit jaar is deze duidelijk pas te 
verwachten. 
 
Motie 
De fractie VVD kondigt eventueel een motie aan om de tijdelijk geplaatste sanitaire 
voorzieningen op de stranden permanent te laten staan. 
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2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 5: Bespreken van het ambitiedocument programma klimaat Bergen en het 
geven van feedback 

 
Voorgenomen besluit 
Bespreken van het Ambitiedocument programma Klimaat Bergen 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 25 juni 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Dit voorstel is vanwege tijdgebrek niet behandeld. 
De commissie behandelt dit voorstel op 9 juni 2020. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 6: Voorstel betreft kennis te nemen van de voor- en nadelen van het 
openhouden van de Lagune Camperduin en de bijbehorende begrotingswijziging vast 
te stellen 

 
Voorgenomen besluit 

1. kennis te nemen van de voor- en nadelen van het openhouden van de lagune 
Camperduin. 

2. kennis te nemen van de flitspeiling "Lagune Camperduin"'. 
3. mee te werken aan het openhouden van de lagune voor de komende vier jaar onder 

voorbehoud van een bijdrage van de ondernemers. 
4. kennis te nemen van het risico dat de gemeente, indien de lagune niet in stand te 

houden is, verantwoordelijk is voor het dichtschuiven van de lagune. 
5. hiervoor de komende vier jaar per jaar € 45.000,00 beschikbaar te stellen en dit te 

dekken uit het begrotingssaldo. 
6. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 25 juni 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een hamerstuk (de fractie GroenLinks heeft een B-stuk geadviseerd 
en de overige 7 fracties adviseren een A-stuk). 
Bij dit agendapunt hebben zeven inwoners ingesproken, er was één schriftelijke 
inspreekreactie en één toegezonden filmpje als inspreekreactie. 
 
Toezegging 
De suggestie om ondernemers te laten participeren in dit project  (kan dat ?) om daarmee 
ook kosten te besparen wordt vóór de behandeling van de begroting in oktober 2020 
onderzocht. 
 
Motie 
Door de fractie VVD wordt een motie overwogen en kondigt dat aan met betrekking tot het 
tegengaan van blauwalg. 
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2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 7: Voorstel betreft kennis te nemen van het voornemen van het college om 
toe te treden tot de Coöperatie ParkeerService en de bijbehorende begrotingswijziging 
vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 

1. Kennis te hebben genomen van het voornemen van het college om toe te treden tot de 
Coöperatie ParkeerService U.A en de onderliggende stukken.  

2. Geen wensen en bedenkingen in te brengen bij het college ten aanzien van de 
toetreding tot de Coöperatie ParkeerService U.A. en de onderliggende stukken.  

3. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
4. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 25 juni 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Er heeft één inspreker ingesproken. 
 
Na de inspreekreactie is dit voorstel is vanwege tijdgebrek niet verder behandeld. 
De commissie behandelt dit voorstel op 9 juni 2020. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
Agendapunt 8: Voorstel betreft wensen en bedenkingen lidmaatschap WSGO 
Gemeenschappelijke regelingen 

 
Voorgenomen besluit 

1. Geen wensen en bedenkingen in te brengen bij de Algemeen Besturen van de 
Gemeenschappelijke Regelingen ten aanzien van de toetreding tot de 
Werkgeversvereniging SGO; 

2. Dit besluit kenbaar maken aan de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke 
regelingen (ook bij toekomstige verzoeken).  

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 25 juni 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Dit voorstel is vanwege tijdgebrek niet behandeld. 
De commissie behandelt dit voorstel op 9 juni 2020. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 9: Voorstel betreft wensen en bedenkingen t.a.v. voorgenomen besluit om 
de dienstverleningsovereenkomst tussen HVC (Afval) en de gemeente Bergen op te 
zeggen 

 
Voorgenomen besluit 
1. kennis te nemen van het evaluatierapport DVO; 
2. Kennis te nemen van de schriftelijke reactie van HVC; 
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3. Het eventueel opstellen van een document van wensen en bedenkingen van de raad t.a.v. 
het voorgenomen besluit van het college de Dienstverleningsovereenkomst tussen 
gemeente Bergen en HVC op te zeggen; 

4. In afwachting van een eventueel opgesteld document genoemd onder beslispunt 3, de 
raad dit document laten vaststellen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 25 juni 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Dit voorstel is vanwege tijdgebrek niet behandeld. 
De commissie behandelt dit voorstel op 9 juni 2020. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 5 juni 2020 
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