
  
Besluitenlijst raadsbrede commissievergadering  

Sportcentrum de Watertoren  
18 maart 2008 

 
Voorzitter De heer J. Korver 
Griffier De heer H.A. van der Meulen 
Locatie De Beeck te Bergen 

 
Aanwezig  dhr. J. Akkerman (BOBbes), mw. J.W.W.M. Boers (CDA), dhr. R. Butter (GB), dhr. 
M.J. Bijl (GB), dhr. P. Edelschaap (GL), dhr. N.C.J. Groot (CDA), dhr. A. Hietbrink (GL), dhr. M. 
v.d. Hoek (D66) (later), mw. J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA), dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA), dhr. 
R. de Jong (VVD) (later), mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. A.H. v.d. Leij (PvdA), mw. F. Limbeek 
(BOBbes), 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) (later), dhr. 
H.G.J.J. Schiering (GB), dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. D. Zwart (CDA). 

wethouders:  dhr. J. Mesu, dhr. A. Plomp, dhr. J.A. Stam. 

 
Agendapunt  1. Opening 
 De voorzitter, de heer Korver (PvdA), opent de vergadering en heet 

de aanwezigen welkom. 
 

Agendapunt  2. Vaststelling van de agenda 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
Agendapunt  3. Spreekrecht 
 
 
 

Voor het algemeen spreekrecht hebben zich geen insprekers gemeld. 
Voor het spreekrecht bij agendapunten hebben zich vier insprekers 
aangemeld. Zij spreken in bij het betreffende agendapunt (5). 

 
Agendapunt  4. Mededelingen uit het college 
 Er zijn geen mededelingen. 

 
Agendapunt gericht op voorbereiding besluitvorming raad 

 
Agendapunt 5. Sportcentrum De Watertoren 
Spreekrecht De volgende personen hebben ingesproken: 

1. mevrouw A. Schaacke, woonachtig in Saenegheest; 
2. mevrouw T. Daniëls namens VV Egmondia; 
3. de heer H. Souguir, woonachtig in Egmond aan Zee; 
4. de heer P. Slot, bestuurslid tennisclub Hogendijk. 
Afgesproken is hun betogen als bijlage bij de notulen te voegen. 

Advies aan de raad 
 

Tot slot van de discussie concludeert de voorzitter: 
• dat alle partijen van mening zijn dat het voorliggende stuk rijp is 

voor besluitvorming door de raad. 
• het college heeft toegezegd de formulering van de beslispunten in 

heroverweging te nemen, met name beslispunt 2. 
• de eventueel gewijzigde tekst op 20 maart in het bezit van de 

fracties zijn. 
• door het college wordt nagegaan of alle voor de besluitvorming 

van belang zijnde stukken bij het besluit zijn gevoegd. 
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De commissie adviseert de raad dit agendapunt te agenderen als 
bespreekstuk voor de raadsvergadering van 25 maart 2008. 

 
Agendapunt  6. Rondvraag en mededelingen commissieleden 
 Hiervan wordt geen gebruik van gemaakt. 

 
Agendapunt  7. Sluiting 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 uur onder 

dankzegging, de vergadering. 
 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld 
in de vergadering van de gemeenteraad van 22 april 2008                              
 
de griffier,      de voorzitter, 
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