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Besluitenlijst        Algemene raadscommissie van 16 januari 2020 
 
Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig: 
Commissieleden:  
dhr. Oudeboon, mevr. Glas 
(KL), mevr. Groen, dhr. 
Bloemkolk (GL), mevr. 
Hoogendonk, dhr. Roem, 
mw. de Jongh (VVD), mevr. 
Bruin, dhr. Haring (GB), 
mevr. Grooteman (CDA), 
mevr. Otto, dhr. De Lange 
(D66), dhr. Van Huissteden, 
mw. Jonker, dhr. Burgering 
(PvdA) en dhr. Bruin (BBB) 
 
Voorzitter: 
Dhr. Halff 

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

Griffier: 
Mw. Polonio Garcia 
 
  

 
 
Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht  

 
Geen insprekers. Er worden namens diverse initiatiefnemers ruim 100 tekeningen over het 
behoud van het zwembad aangeboden aan de voorzitter. De tekeningen worden in het 
gemeentehuis opgehangen. 

 
 
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 18 december 2019: akkoord 
 
Mededelingen uit het college: geen 
 
Rondvraag commissieleden: Er wordt gesproken over:  
D66: de problemen van het Molenweidtje.  
D66: Aanpak vaccinatiegraad moet omhoog in Bergen.  
BBB: wil graag het GGD rapport breder bespreken en de bijbehorende brief bij het rapport 
graag inzien.  
VVD: verduurzamen van o.a. gebouwen die in bezit zijn van gemeenten. Bomen die gekapt 
worden vanwege essenziekte ook terugplanten? Nadere toelichting over de bouwbegroting. 
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2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt 4: Voorstel betreft in te stemmen met het voornemen voor de mogelijke 
fusie OBS De Boswaid te Egmond aan den Hoef 

 
Voorgenomen besluit 
• in te stemmen met het voornemen van ISOB De Boswaid te fuseren met de Sint 

Jozefschool. 
• Het college de opdracht te geven op basis van dit besluit advies uit te brengen aan ISOB. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 30 januari 2020  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt 5: Voorstel betreft de regeling gemeenschappelijk orgaan  
ISOB op te heffen en de statuten van de ISOB te wijzigen 

 
Voorgenomen besluit 
1. De Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar 

Basisonderwijs op te heffen overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, tweede en derde 
lid van de regeling alsmede artikel 20 van de regeling. 

2. De statuten van de ISOB te wijzigen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 30 januari 2020  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A –stuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt 6: Voorstel betreft een krediet beschikbaar te stellen om herbouw de 
Beeck mogelijk te maken en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

 
Voorgenomen besluit 
1. een krediet van € 2.500.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de fundering 

en zwembadbassins van De Beeck en een aanvullend krediet van  
€ 127.000,- om herbouw van De Beeck conform de vastgestelde kaders mogelijk te 
maken; 

2. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 30 januari 2020  Hamerstuk  
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Opmerkingen 2 

Drie insprekers inzake herbouw De Beeck: zie audiofragment onder agendapunt Risbis.  
De commissie adviseert een A –stuk. 

 
 
 
 
Bergen, 21 januari 2020 
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