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Besluitenlijst        Algemene raadscommissie van 9 juni 2020 
 
Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig: 
Commissieleden:  
Mevr. Glas, dhr. Swart (KL), 
mevr. Groen, mevr. 
Krijtenburg (GL), dhr. Roem, 
mw. de Jongh, dhr. 
Grondhout (VVD), mevr. 
Bruin, dhr. Van den Busken 
(GB), dhr. Zwart, mevr. 
Grooteman (CDA), mevr. 
Otto, dhr. Halff (D66), dhr. 
Van Huissteden, dhr. 
Burgering, mevr. Hendriks 
(PvdA) en dhr. Bruin (BBB) 
 
Voorzitter: 
Dhr. Oudeboon 

Collegeleden: 
Dhr. Valkering en dhr. 
Bekkering  

Griffier: 
Dhr. Anthonissen 
 
  

 
Agendapunt 2: Voorstel tot het vaststellen van de nota parkeernormen gemeente 
Bergen 2020 

 
Voorgenomen besluit 
De nota “Parkeernormen 2020 gemeente Bergen” vast te stellen 

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

 
Opmerkingen 2 

De commissie stemt in met het verzoek van de portefeuillehouder om dit voorstel van de 
agenda te halen. Er volgt na het zomerreces een nieuw voorstel waarbij een leeswijzer wordt 
gevoegd (de aanpassingen t.o.v. dit voorstel goed en duidelijk in beeld brengen). 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 3: Voorstel betreft het vaststellen van de regels kleine en grote plannen 
gemeente Bergen 

 
Voorgenomen besluit 
vast te stellen de Regels kleine en grote plannen gemeente Bergen 2020 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
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Naar de Raad d.d.: 25 juni 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 
 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een hamerstuk. 
 
Voor wat betreft het kostenverhaal komt het college bij grote bedragen voor wensen en 
bedenkingen naar de raad. 
De suggestie om in overeenkomsten steeds een standaardbepaling inzake nacalculatie op te 
nemen wordt door de wethouder meegenomen. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 4: 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.:                Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie geeft de portefeuillehouder een aantal wensen en bedenkingen mee die 
worden betrokken bij de verdere uitwerking van dit voorstel. 
Toezeggingen 
-Klimaatadaptatie (ook inzicht in kosten en pakket) wordt toegevoegd; 
-1200 rijtjes woningen Bergen en zonnepanelen worden toegevoegd 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 5: 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 

De commissie adviseert een hamerstuk. 
De fractie VVD adviseert een B-stuk en de overige 7 fracties adviseren een A-stuk. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
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Agendapunt 6: 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 

De commissie adviseert een hamerstuk. 
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; 
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.:            Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Na discussie in eerste termijn wordt het voorstel op verzoek van het college teruggenomen. 
De commissie stemt hiermee in. Er volgt een nieuw voorstel. 
 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
 
Bergen, 10 juni 2020 
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