
Voor het vragenhalfuur voorafgaand aan de algemene raadscommissie hebben zich bij de griffie  vraagsteller (s) 
gemeld. Het vragenhalfuur vindt plaats vanaf 19:30 uur. Direct na de beantwoording door het college start de 
commissievergadering.

 

Vragensteller Onderwerp

Tanny Glas

KL

Solita Groen
GroenLinks

Subsidiegelden

Toelichting:
Onlangs heeft de gemeenteraad een schrijven ontvangen bij monde van Nico Bijman , 
voorzitter van  www.dorpswerknh.nl.
In dit schrijven worden wij op de hoogte gebracht van het bestaan van de provinciale 
subsidieregeling Versterken van de Maatschappelijke Sector 
Corona heeft grote op verbondenheid, in welke vorm dan ook. Gemeenten kunnen extra 
geld aanvragen voor o.a. activiteiten die structureel bijdragen aan een gezonde sociale 
omgeving. 

Geld bedoeld om dan op wijk en buurtniveau in te zetten op herstel en versterken van 
sociale samenhang in onze dorpen. Bv om inzet van vrijwilligers te borgen, organisaties 
financieel gezond te houden, de ontmoeting met elkaar weer nieuw leven in te blazen. 
Kortom zaken die ook wij belangrijk vinden.

Dhr. Bijman laat ons weten dat aanvragen voor extra steungelden maar langzaam op 
gang komen.

Vragen :

Is er door de gemeente Bergen een aanvraag ingediend voor deze subsidiegelden?
Zo nee, gaat u dit nog doen?
Zo ja, kan de gemeenteraad op de hoogte gehouden worden van de honorering van de 
aanvraag zodat wij gericht om invulling van deze gelden kunnen vragen?

Tanny Glas – de Raadt 
KIES Lokaal

Vragen over Huishuidelijke hulp

Aanleiding:
De fractie van GroenLinks heeft begrepen dat er een andere organisatie/zorgaanbieder 
per 1 maart de huishoudelijke ondersteuning biedt bij kwetsbare ouderen, zogenaamde 
HH2, kan de portefeuillehouder uitleggen wat dit betekent voor:

1. de inwoner/klant van de zorgorganisatie nu er een andere organisatie het werk 
gaat doen

2. wat dit betekent voor de medewerkers van de organisatie die deze zorg voorheen 
aanboden

3. welke consequenties heeft dit voor de lokale zorgaanbieders die dit contract niet 
hebben gekregen

4. kan het niet anders? GroenLinks maakt zich er zorgen over dat om de 4 a 5 jaar er 
weer een nieuwe organisatie deze werkzaamheden mag doen. Het lijkt ons dat 
voor relatief kleine lokale bedrijven het onmogelijk is om zorg voor lokale 
zorgvragers te organiseren

http://www.dorpswerknh.nl/
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Versterken_Maatschappelijke_Sector_Noord_Holland_2021_subsidie


Mariella van 
Kranenburg
Gemeentebelangen

Koos Bruin
Behoorlijk Bestuur 
Bergen

Eergisteren 1 maart is in Egmond begonnen met digitaal parkeren na diverse 
opmerkingen en zorgen die vanuit verschillende inwoners heeft men vanuit de gemeente 
beloofd dat inwoners die met dit nieuwe systeem problemen hebben , geholpen zouden 
worden.

Vraag; Gelet op de huidige werklast van het Sociaal Team is het reëel dat zij deze 
werkzaamheden naar behoren kunnen verrichten? Bij Post aan Zee schijnen al regelmatig 
lange rijen te zijn van inwoners met vragen n.a.v. de verandering van het Parkeer 
Systeem.

Onderwerp:  bouw appartementen op gezamenlijke percelen Molenweg 5, 7 en 9 te 
Schoorl niet doorgegaan. 

Een projectontwikkelaar heeft enkele  jaren geleden deze percelen( waarvan twee met 
bestaande woningen) aangekocht om daar tot  bouw van appartementen te komen.

Naar vernemen is deze projectontwikkelaar in samenspraak met uw college gekomen 
hier tot appartementenbouw te komen. Maar schijnt uw College op enig moment in 
min of meer gevorderd stadium om niet bekende redenen alsnog te hebben 
afgehaakt. Deze  huidige bewoners (vroegere eigenaren) alsnog door de project 
ontwikkelaar is aangezegd  binnen enkele weken te vertrekken om die drie 
individuele percelen  door verkoop te gelde te maken. Waarover de huidige 
bewoners contact hebben gezocht met uw ambtelijke organisatie van het hoe en 
waarom  deze appartementen bouw  niet is doorgegaan. Daarvan tot heden niets te 
hebben vernomen anders dan er geen  (ambtelijke) tijd beschikbaar was om dit 
appartementencomplex mogelijk te maken.   
Van de zijde van de projectontwikkelaar mogelijk sprake kan zijn  van misleiding om 
deze huidige bewoners hun woning enkele jaren geleden aan hem  te  hebben 
verkocht.         

Vragen.
1.  Kunt u  in het kort aangeven waarom Uw College  alsnog heeft afgehaakt op deze 

gezamenlijke percelen tot appartementenbouw te kunnen komen waardoor de 

project ontwikkelaar naar  eigen zeggen gedwongen is deze percelen alsnog te 

verkopen Momenteel gaande.  Waardoor  het hier nu nog wonende echtpaar 

( vorige eigenaren)  met toezeggingen van de projectontwikkelaar voorkeursrecht 

te hebben  een appartement te mogen betrekken  niet is doorgegaan.   

2. Dit echtpaar  door de project ontwikkelaar per heden  is aangezegd  binnen 

enkele weken te gaan vertrekken omdat hij de individuele percelen wil verkopen.  

Kunt  u in deze nog bemiddeling verlenen aan  dit echtpaar  dat geen enkele 

uitweg meer ziet hoe hieruit te kunnen komen. Ook  of het  juridisch gezien 

mogelijk  is dat vertrek binnen enkele weken te hebben geëist ?  

Met vriendelijke groet,

Griffie gemeente Bergen


