BESLUITENLIJST
extra vergadering van de gemeenteraad gehouden op 16 mei 2007
Aanwezig:
raadsleden:
mw. J.W.W.M. Boers (CDA)
dhr. P. Edelschaap (GL)
dhr. N.C.J. Groot (CDA)
dhr. A. Hietbrink (GL)
mw. J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA)
dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD): tot agendapunt 4
dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA)
dhr. R. de Jong (VVD)
dhr. A.H. v.d. Leij (PvdA)
mw. LJ.L. Luttik-Swart (GB)
dhr. T. Meedendorp (VVD)
dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA)
dhr. C. Roem (VVD)
mw. A.M.C. Schep (D66)
dhr. F. Zomers (BOBbes)
dhr. D. Zwart (CDA)

Aanwezig:
voorzitter:
dhr. A.Ph. Hertog
griffier:
mw. I.J.M. Romijn-Speekenbrink
wethouders:
dhr. J. Mesu
dhr. A. Plomp: vanaf agendapunt 4
dhr. J.A. Stam
mw. E. Trap

Afwezig met kennisgeving:
wethouder A. Plomp: tot agendapunt 4
dhr. M.J. Bijl (GB)
dhr. J.A.M. Haring (GB)
dhr. H.G.J.J. Schiering (GB)
dhr. J. Korver (PvdA)
dhr. C.P.G. Veldt (CDA)
mw. M.E. Diels (GB)
mw. A.K. Kindt (PvdA)
dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD): vanaf agendapunt
4
Loting voor hoofdelijke stemming:

Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen in de vergadering gehouden op 30 oktober 2007
de griffier

besluitenlijst vergadering gemeenteraad

de voorzitter

bladzijde 1 van 3

Besluitenlijst vergadering van de extra gemeenteraad gehouden op 16 mei 2007
agendapunt onderwerp
en
en
voorstelnr. voorgesteld besluit

opmerkingen

1.

Opening.

2.

Vaststelling van de agenda.

Ongewijzigd vastgesteld.

3.a.

Verslag raadsbrede commissie 10 mei 2007.

Gewijzigd vastgesteld, raadsbreed

Besluitenlijst raadsbrede commissie 10 mei 2007.

Wijzigingsvoorstel VVD: aangenomen
Zinsnede “dat is frauduleus handelen” schrappen (bladzijde 17, regels
35-37)
Ongewijzigd vastgesteld, raadsbreed

3.b.

B-STUKKEN
4.
nr. 05-35

Zwembad de Watertoren verzoek openbreken huur- en
exploitatieovereenkomst en toekomst sportcomplex de
Watertoren.
Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met het besluit van het college, om het verzoek van
Sportfondsen Egmond BV voor het openbreken van de exploitatieen huurovereenkomst niet in te willigen.
Indien het besluit van het college zoals vermeld onder beslispunt 1 van
dit besluit leidt tot het beëindigen van de overeenkomsten met
Sportfondsen Egmond BV dan:
2. Krijgt het college de opdracht de varianten 1 (doorgaan met de
Watertoren in de huidige vorm) en 1a (doorgaan met de
Watertoren in zijn geheel door de gemeente) uit de bij dit besluit
behoorde voorstel nader uit te werken.
3. Waarbij geldt dat de exploitatieperiode maximaal 5 jaar bedraagt.

Gewijzigd aangenomen, raadsbreed.
Amendement GL
Beslispunten 2 en 3 te schrappen en te vervangen door:
• Indien dit besluit leidt tot het beëindigen van de
overeenkomsten met Sportfondsen Egmond BV een periode
van nader onderzoek in te lassen van 4 maanden;
• Daarbij expliciet te onderzoeken of een (commerciële)
exploitatie van de gehele Watertoren mogelijk is;
• Bij een onderzoek naar herontwikkeling van het gebied, de
mogelijkheden te onderzoeken van het behoud van een
sportzaal en een instructiebad in de kern Egmond aan Zee
Het amendement is verworpen.

Besluit:
in te stemmen met het besluit van het college om het verzoek van
Sportfondsen Egmond B.V. voor het openbreken van de exploitatie- en
huurovereenkomst niet in te willligen;
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bladzijde 2 van 3

Besluitenlijst vergadering van de extra gemeenteraad gehouden op 16 mei 2007
agendapunt onderwerp
en
en
voorstelnr. voorgesteld besluit

5.

opmerkingen

Sluiting.
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