
BESLUITENLIJST  
vergadering van de gemeenteraad gehouden op 30 oktober 2007 

 
 
Aanwezig: 
raadsleden:   
mw. J.W.W.M. Boers (CDA) 
dhr. M.J. Bijl (GB) 
mw. M.E. Diels (GB) 
dhr. P. Edelschaap (GL) 
dhr. N.C.J. Groot (CDA) 
dhr. J.A.M. Haring (GB) 
dhr. A. Hietbrink (GL) 
mw. J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA) 
dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD) 
dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA) 
dhr. R. de Jong (VVD) 
mw. A.K. Kindt (PvdA) 
dhr. J. Korver (PvdA) 
dhr. A.H. v.d. Leij (PvdA) 
mw. J.L. Luttik-Swart (GB) 
dhr. A. Maarsse (BOBbes) 
dhr. T. Meedendorp (VVD)  
dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA) 
dhr. C. Roem (VVD)  
mw. A.M. de Ruiter (D66) 
dhr. H.G.J.J. Schiering (GB) 
dhr. C.P.G. Veldt (CDA) 
dhr. D. Zwart (CDA) 
 

Aanwezig: 
 
voorzitter:   
dhr. A.Ph. Hertog 
 
griffier: 
dhr. H.A. v.d. Meulen 
 
wethouders:   
dhr. J. Mesu 
dhr. A. Plomp 
dhr. J.A. Stam 
mw. E. Trap 
 

Afwezig met kennisgeving: 
 
Loting voor hoofdelijke stemming: 
 

 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen in de vergadering gehouden op 5 maart 2008   
 
de griffier   de voorzitter 
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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

De raad besluit agendapunt 7 (maatregelen wateroverlast) als B-stuk 
te behandelen. 

3. a. Verslag vragenhalfuur 20 februari 2007. 
 
b. Verslag vragenhalfuur 27 maart 2007. 
 
c. Verslag vragenhalfuur 24 april 2007. 
 
d. Besluitenlijst 30 januari 2007. 
 
e. Besluitenlijst 24 april 2007. 
 
f. Besluitenlijst 16 mei 2007. 
 
 
 
 
 
g. Besluitenlijst 25 september 2007. 
 
h. Besluitenlijst 26 september 2007. 
 
i. Verslag raadsbrede commissievergadering 12 maart 2007. 
 
j. Verslag raadsbrede commissievergadering 14 juni 2007. 
 
k. Verslag raadsbrede commissievergadering 10 september 
 2007. 
 
l. Notulen 25 juni 2007. 
 
 
 

a. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
b. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
c. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
d. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
e. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
f.      Bij agendapunt 4 is het resultaat van de stemming over het 
        amendement, niet in de besluitenlijst opgenomen. Hierdoor lijkt  
        het alsof het amendement is aangenomen. Dit is niet het geval. 
        De raad onderschrijft dit. Met inachtneming van deze opmerking 
        wordt de besluitenlijst vastgesteld. 
 
g. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
h. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
i. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
j. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
k. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
l. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 



Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op 30 oktober 2007 
 

agendapunt 
en 
voorstelnr.  

onderwerp 
en  
voorgesteld besluit 

 
opmerkingen 

 

besluitenlijst vergadering gemeenteraad 30 oktober 2007   bladzijde 3 van 5 

m. Notulen 28 juni en 3 juli 2007. 
 
 
 
n. Notulen 28 augustus 2007. 
 
o. Notulen 25 september 2007. 
 
 
 
 
p. Notulen 26 september 2007. 
 
q. Toezeggingenlijst raadsvergaderingen tot en met september 
 2007. 
 
r. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in kader van 
 preventief toezicht  tot en met september 2007. 
 

m. Op bladzijde 4, regel 36 wordt “Gemeente Egmond” gewijzigd in 
         “Gemeente Bergen”. Met inachtneming van deze wijziging 
        worden de notulen vastgesteld. 
 
n. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
o. Op bladzijde 2, regel 14 wordt “bestaande uit de heren Haring 
        (GB), Houtenbos (VVD) en Haring (GB)” gewijzigd in “bestaande 
        uit de heren Haring (GB), Houtenbos (VVD) en Veldt (CDA)”. Met 
        inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld.  
 
p. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
q. De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
r. De volglijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Ingekomen stukken:  
 
25 september en 30 oktober 2007. 
 

 
 
• De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving 

aan en stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening. 
 

   
 A-STUKKEN 

 
 

   
5. 
nr. 10-65 

Benoeming commissieleden. 
Voorgesteld besluit: 
1. Mevrouw A.M. de Ruiter te benoemen als lid van de commissie 
ruimte en beheer. 
2. Mevrouw A.M. de Ruiter te benoemen als lid van de commissie 
bestemmingsplannen. 
3. De heer L. van Hall te benoemen als lid van de commissie 

• Conform besloten.  
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bestuurlijke zaken. 
 

6. 
nr. 10-66 

Aanpassing huisvestingsverordening Bergen waarin nieuwe 
beleidsregels zijn opgenomen voor het splitsen en het onttrekken 
van woonruimte. 
Voorgesteld besluit: 
1. De huisvestingsverordening Bergen 2005 in te trekken. 
2. De huisvestingsverordening Bergen 2007 vast te stellen. 
 
 

• Conform besloten. 

7. 
nr. 10-67 

Maatregelen wateroverlast in combinatie met reconstructie 
Zeeweg, Admiraal de Ruyterweg, gedeelte Prins Hendrikstraat. 
Voorgesteld besluit: 
Een krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor de maatregelen 
tegen wateroverlast die in combinatie met de reconstructie Zeeweg, 
Admiraal de Ruyterweg en gedeelte Prins Hendrikstraat, kunnen 
worden uitgevoerd en deze kosten te dekken uit het krediet dat voor de 
basisinspanning al is opgenomen in het gemeentelijk 
meerjareninvesteringsplan. 
 

• Conform besloten. 

   
 B-STUKKEN 

 
 

    
8. 
nr. 10-68 

Nota kampeerbeleid. 
Voorgesteld besluit: 
De nota “Kamperen in de gemeente Bergen” van 2 maart 2007 
vaststellen. 
 

• De raad aanvaardt amendement (1) om kleinschalige 
kampeerterreinen alleen mogelijk te maken op agrarische 
bouwpercelen als onderdeel van een agrarisch bedrijf en op 
voormalige agrarische bouwpercelen voor zover deze nog steeds 
een positieve bestemming hebben in vigerende 
bestemmingsplannen of onder het overgangsrecht vallen. 

• De raad verwerpt amendement (2) om kleinschalige 
kampeerterreinen zich niet verder te laten ontwikkelen tot een 
regulier kampeerterrein. 
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• De raad aanvaardt amendement (3) dat bestaande (vergunde) 
kleinschalige kampeerterreinen die niet voldoen aan de 
uitgangspunten genoemd onder 2 in dit amendement een positieve 
bestemming krijgen in de te ontwikkelen bestemmingsplannen. 

• De raad aanvaardt amendement (4) om bij nieuw vestiging en 
uitbreiding van bestaande reguliere kampeerterreinen de 
capaciteitsuitbreiding voor 100% in de categorie toeristische 
standplaatsen te realiseren. 

• De raad verwerpt amendement (5) om uitbreiding in de 
kampeersector te maximeren op 400 toeristische standplaatsen. 

• De raad verwerpt het amendement van de heren Schiering (GB) 
en Haring (GB).     

• De raad besluit de nota Kamperen in de gemeente Bergen vast te 
stellen.  

• De raad verwerpt de motie van de PvdA. 
9. 
nr. 10-69 

Verordening op de rekenkamercommissie. 
Voorgesteld besluit: 
Vaststellen de verordening rekenkamercommissie gemeente Bergen 
2007. 
 

• De raad verwerpt het amendement van GB. 
• De raad besluit de verordening rekenkamercommissie gemeente 

Bergen 2007 conform voorstel vast te stellen.  

    
  BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. 

 
 

    
10. 2007 - nr. 5 - Duinrand S. 

 
2007 - nr. 6 - Kunstwerk rotonde kern Bergen. 
 

• De beantwoording is geen aanleiding om aanvullende vragen te 
stellen. 

11. Sluiting. 
 

 

 


	Opening.

