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Besluitenlijst Commissie bestemmingsplannen en algemene 
raadscommissie d.d. 14 januari 2020 

 

Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Swart, Karels, Stam (KL); 
Krijtenburg (GL); Van Leijen 
(VVD); Van Kranenburg, 
Kraakman (GB); Zwart 
(CDA); Halff, (D66); 
Burgering, Keijsper (PvdA); 
Bruin (BBB) 
 
Voorzitter: 
Groen-Bruschke 

Collegeleden: 
Valkering 

Griffier 
Bosch-van Opzeeland 

 

Agendapunt 2: Bestuurlijke onderwerpen 

 

Rondvraag commissieleden: KL vraagt naar de verruiming in regelgeving om recreatieparken 
beschikbaar te maken voor bewoning. Status Buitenduin Schoorl wordt besproken. 
BBB: deelname aan pilot tijdelijk permanent wonen wordt besproken. Huidige vorm van 
vergunnen, volgt een uitnodiging.  
Stand van zaken BP Bergen centrum komt ter sprake, evenals de alternatieve locaties voor 
de Aldi. 

 

Agendapunt 3: Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Kerkelaan 5 te 
Bergen 

 
Voorgenomen besluit 

Voor het perceel Kerkelaan 5 geen exploitatieplan vast te stellen en het bestemmingsplan 
Kerkelaan 5 vast te stellen overeenkomstig de bijlage bij dit raadsbesluit 

 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.: 30 januari 2020  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 

De commissie adviseert een A-stuk. 

 
 

Agendapunt 4: Voorstel betreft het aanstellen van extra formatie i.r.t. bouwbegroting 

 
Voorgenomen besluit 

1. extra financiële ruimte vrij te maken voor inhuur van capaciteit voor realisatie van de 
bouwbegroting, en;  
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2. met ingang van 2020 een reserve 'Bouwkosten en verhaal' in te stellen en € 550.000 
te storten. De reserve op te heffen eind 2023, en; 

3. het college te mandateren tot het doen van uitnamen uit en stortingen aan deze 
reserve, en; 

4. bijgaande begrotingswijziging vast te stellen (bijlage 2), en;  
5. 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 op 
‘Bijlage 1 – ramingen plankosten’ te bekrachtigen. 

 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.: 30 januari 2020   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen 

Gesproken wordt over het belang van het transparant en inzichtelijk maken wat er met het 
extra geld gaat gebeuren. Bij enkele fracties leeft de gedachte dat het diffuus wordt en willen 
het schuiven van gelden voorkomen. 
Per project is er een raming gemaakt, dit ligt bij de Griffie (geheim stuk) ter inzage. KL denkt 
na over extra budget voor het voeren van een actief grondbeleid.  
De commissie adviseert een B-stuk. 

 
 
 
Bergen, 15 januari 2020 


