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Besluitenlijst        Algemene raadscommissie van 10 september 2020 

 

Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig: 

Commissieleden:  
dhr. Swart, mevr. Kauwen, 
mevr. T. Leijen (KL), mevr. 
Groen, dhr. Bloemkolk(GL), 
mevr. Hoogendonk, dhr. 
Grondhout (VVD), dhr. Van 
den Busken (GB), mevr. 
Grooteman (CDA), dhr. Halff 
(D66), dhr. Van Huissteden, 
mevr. Hendriks, mevr. Jonker 
(PvdA) en dhr. Bruin (BBB) 
 
Voorzitter: 
Mevr. Braak-Van Kasteel 

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

Griffier: 
Dhr. Anthonissen 
 
  

 

Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht  

 

Geen aanmeldingen. 

 

Agendapunt 3: Overige onderwerpen 1 
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen  
Voorgenomen besluit 

Vaststellen toezeggingenlijst ARC:  
Met de lijst van toezeggingen Algemene Raadscommissie, bijgewerkt t/m 25 augustus 2020, 
wordt ingestemd. 
 
Mededelingen uit het college:  
Er zijn geen mededelingen uit het college. 
 
Rondvraag commissieleden:  
Er worden vragen gesteld door mevr. Groen en de heren Swart en Halff. Het gaat over 
vragen betreffende omgevingsvergunning Dr. v. Steijnbos, scholenfusie Egmond a/d Hoef, 
onderzoek Gezondheidsraad over 5G en geldautomaat Schoorl. 
De vragen worden beantwoord. 
 
Toezegging 
Wethouder Valkering zegt toe de raad te informeren en op de hoogte te houden over 
plaatsing geldautomaat in Schoorl. 
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2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 4: Voorstel betreft de notitie beleid supermarkten centrum Bergen vast te 
stellen 

 
Voorgenomen besluit 

de notitie Beleid supermarkten centrum Bergen vast te stellen 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 24 september 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

Dit stuk wordt beeldvormend besproken en er wordt geen advies gevraagd en uitgebracht 
door de commissie. 
 
De commissieleden, de heren Vd Busken en Grondhout delen vooraf mede niet aan de 
discussie en beraadslagingen over dit onderwerp deel te nemen. 
 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 5: Voorstel betreft een steunpakket voor stichting Kranenburgh voor het 
opvangen van ontstane financiële tekorten wegens de corona maatregelen en de 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 

In het kader van een steunpakket voor stichting Kranenburgh voor het opvangen van 
ontstane financiële tekorten wegens de corona maatregelen: 

1. het aan stichting Kranenburgh verlenen van een eenmalige aanvullende subsidie voor 
2020 van maximaal € 353.320,- ten behoeve van mogelijk tegenvallende opbrengsten 
van fondsen en NOW-regeling, en de huurcompensatie.  

2. dat de vaststelling van de subsidie plaatsvindt op basis van het werkelijke 
gerealiseerde tekort over 2020. 

3. het bedrag 2020 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2020.  
4. tot het verlenen van een maximaal eenmalige aanvullende subsidie aan stichting 

Kranenburgh voor 2021 van € 343.000,- onder voorwaarde dat: 
a. de reguliere gemeentelijke subsidie 2021 van € 500.000,- eveneens wordt 

toegekend. 
b. er geen andere mogelijkheden voor aanvullende financiering in 2021 kunnen 

worden gerealiseerd waaronder toelages vanuit mogelijke steunmaatregelen van 
het rijk, provincie of fondsen.  

5. de vaststelling van de subsidie plaatsvindt op basis van het werkelijke gerealiseerde 
tekort over 2021. 

6. Dit bedrag in 2021 te dekken via een uitname uit de algemene reserve  
7. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 24 september 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 
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Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een bespreekstuk. De fracties KIES Lokaal en BBB adviseren een B-
stuk; de overige fracties een A-stuk. 
 
Er is één inspreker. 
 
Toezegging 
Wethouder Tromp zegt toe dat hij opnieuw aandacht geeft aan en communiceert over de 
mogelijkheden die het coronacultuurfonds biedt voor alle kunst- en cultuurinstellingen in de 
gemeente Bergen. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 6: Voorstel betreft de visie op de transformatie van jeugdhulp met verblijf 
vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 

de visie op de transformatie van jeugdhulp met verblijf vast te stellen 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 24 september 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een hamerstuk 
 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt 7: Voorstel betreft de verordening adviesraad sociaal domein gemeente 
Bergen 2020 vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 

 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 24 september 2020  Hamerstuk  Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een hamerstuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 
 
 
Bergen, 11 september 2020 


