Besluitenlijst

Algemene raadscommissie van 7 mei 2020

Agendapunt 1: Opening
Aanwezig:
Commissieleden:
dhr. Oudeboon, dhr. Swart
(KL), mevr. Braak, mevr.
Krijtenburg (GL), mevr.
Hoogendonk, mw. de Jongh
(VVD), mevr. Van
Kranenburg, mevr. Bruin
(GB), dhr. Zwart, dhr.
Ooijevaar (CDA), mevr. Otto,
dhr. De Lange (D66), dhr.
Van Huissteden (PvdA) en
dhr. Bruin (BBB)

Collegeleden:
Griffier:
Dhr. Valkering, dhr. Tromp en Dhr. Anthonissen
dhr. Bekkering

Voorzitter:
Dhr. Halff
Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht
Inspreker namens de Wijkvereniging de Negen Nessen, buurtcomité Oudtburghweg en
bewoners van de Kerkedijk.
Inspreker spreekt in over de procedure Structuurvisie Oost.
Agendapunt 3: Overige onderwerpen 1
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen

Voorgenomen besluit
Vaststellen toezeggingenlijst ARC:
De toezeggingenlijst wordt geactualiseerd en vastgesteld. Van de lijst worden de volgende
toezeggingen of acties afgevoerd:
-nummer 19/07 een I/P avond inplannen over waterkwaliteit samen met het
Hooogheemraadschap;
-nr. 01/20 kadernota GR’n Veiligheidsregio, RCHA, WNK, VVI en Cocensus.
Mededelingen uit het college:
Wethouder Valkering doet een mededeling over raadsvoorstel omissie delegatiebesluit
exploitatieplannen. Dat voorstel wordt via Presidium in procedure gebracht.
Verder wordt vanuit de ARC gevraagd om in de e.v. raadsvergadering te spreken over de
door het college genomen coronamaatregelen. Wethouder Bekkering deelt mede dat op 12
mei 2020 voorstel coronamaatregelen fase 3 in het college wordt behandeld. Wat hem betreft
kan dit voorstel via het Presidium rechtstreeks aan de raad worden voorgelegd.
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Rondvraag commissieleden:
Er zijn door de commissieleden vooraf op schrift vragen ingediend. Al deze vragen zijn vooraf
ter kennis van alle commissieleden gebracht. Het merendeel van de vragen is door de
wethouders mondeling beantwoord.
Toezegging of actie
De volgende vragen worden nog schriftelijk beantwoord:
-vraag mbt de zaterdagmarkt in Bergen: kan daar gebruik worden gemaakt van een andere
aggregaat/voorziening dan een diesel-aggregaat;
-kan worden aangegeven hoeveel bedrijven er in onze gemeente zijn die gebruik kunnen
maken (of hebben gemaakt) van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
COVID-19 (TOGS); zodra dit inzicht gegeven kan worden wordt dit schriftelijk beantwoord;
-Eeuwigelaan: waarom Dreef wel 30 km zone is en over de grootte van het middeneiland
komt een nadere toelichting op schrift;
-status parkeerterrein Buitenduin: daar liggen wat uitdagingen en vóór de zomer komt
hierover meer duidelijkheid;
-status van bouwprojecten: hierover wordt geïnformeerd in de e.v. commissie
Bestemmingsplannen;
-schriftelijke vragen fractie Groen Links over vergunning hotel Nassau Bergen aan Zee
worden schriftelijk beantwoord;
-fractie VVD Wij hebben ook nog een vraag tav Bergen aan Zee/ Hotel Nassau
Vraag:
De uitspraken van 21 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:963) en 4 februari 2020
(ECLI:NL:RVS:2020:338) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(hierna: Afdeling) bevatten belangrijke overwegingen over de toepassing van de
kruimelgevallenregeling.
In deze uitspraken zet de Afdeling uiteen dat de gecombineerde toepassing van onderdeel 1
en onderdeel 9 van artikel 4 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) een
beperking kent indien sprake is van nieuwbouw.
Hoe kunnen we deze uitspraak van de RvS interpreteren ten aanzien van het toepassen van
de kruimelgevallenregeling mbt Hotel Nassau?
-schriftelijke vragen fractie Kies Lokaal over corona crisis worden schriftelijk beantwoord;
-vraag ‘Sinds 17 maart is de TOZO regeling van kracht deze beoogd ZZP’ers financieel te
ondersteunen. De uitvoering van deze maatregel ligt bij de gemeente. Hoeveel
geregistreerde aanvragen zijn er binnen Bergen tot nu toe? Hoeveel fte’s zijn er nodig om
deze extra taak te verrichten? Heeft de gemeentelijke werkorganisatie extra capaciteit
hiervoor moeten inhuren gelet op het feit dat de aanvraag in vier weken in plaats van de
gebruikelijke dertien weken moet zijn behandeld?
-schriftelijke vragen fractie GBB
1.Het aan banden leggen van de recreatieve verhuur hangt al enige tijd als het zwaard van
Damocles boven het hoofd van heel veel particuliere verhuurders die om uiteenlopende
redenen hun bezit verhuren aan toeristen.
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Eerder is gesteld dat in afwachting van de nieuwe huisvestingsverordening 2020 als
overgangsjaar fungeert en pas in 2021 te gaan handhaven.
Hoe kan het zijn dat een huizenbezitter uit Schoorl nu al een aangetekend schrijven ontvangt
op 10 maart 2020 n.a.v. de constatering van een toezichthouder dat er recreatief wordt
verhuurd.
Met daarin o.a. de volgende tekst.
Voornemen.
We zijn voornemens u een last onder dwangsom op te leggen, om te bereiken dat de
hiervoor genoemde overtreding wordt beëindigd.
2. Veel ondernemers in de kernen hebben geheel of gedeeltelijk hun deuren gesloten. De
horeca kan pas 1 juni met de juiste voorzieningen de terrassen weer openstellen. Veel van
hen zullen het seizoen niet meer goed kunnen maken. Het is nu van groot belang dat de
gemeente meedenkt met ondernemers. Waarom zoekt de gemeente geen mogelijkheden om
recreatieve verhuur te blijven behouden zoals deze nu is in plaats van maar vasthouden aan
beperkende maatregelen die onze ondernemers zeker niet helpen.

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 4: Voorstel betreft samenvoegen van vijf grondexploitaties voor sociale
huurwoningen en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen
Voorgenomen besluit
1. Voor vijf locaties: T&O plangebied, Elkshove, Oosterkimschool, Rabobankgebouw en
Petrusschool de grondexploitaties samen te voegen.
2. De huidige grondwaarde en voorbereidingskrediet als boekwaarde ten laste te
brengen van dit grondbedrijfcomplex.
Toezegging
Door de fractie Groen Links waren vooraf technische vragen ingediend. Van deze vragen
worden er nog 2 schriftelijk beantwoord.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 28 mei 2020
Hamerstuk

Bespreekstuk

Opmerkingen 2
De commissie adviseert een A-stuk.
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Agendapunt 5: Voorstel betreft bekrachtigen geheimhouding twee Grondexploitaties
Voorgenomen besluit
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1. op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet gelezen in samenhang met
artikel 10, tweede lid aanhef en onder, b en g, van de Wob de geheimhouding die rust
op de Grondexploitatieberekening ‘sociale woningbouw’ te bekrachtigen;
2. op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet gelezen in samenhang met
artikel 10, tweede lid aanhef en onder, b en g, van de Wob de geheimhouding die rust
op de Grondexploitatieberekening' herijking 'Mooi Bergen 2020' te bekrachtigen.
Toezegging
Wethouder Valkering zegt nog een aangepast raadsvoorstel toe waarbij wordt voorgesteld
om de stukken openbaar te maken zodra mogelijk.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 28 mei 2020
Hamerstuk
Opmerkingen 2
De commissie adviseert een A-stuk.
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Bergen, 8 mei 2020

4

Bespreekstuk

