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agendapunt  1. Opening. 

samenvatting 
besprokene 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom op 
deze bijzondere raadsvergadering. 
 

 
 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda. 

besluit  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
agendapunt  3.a. Oordeel raad over het verloop van de verkiezingen en de 

vaststelling van de uitslag op basis van het procesverbaal van het 
centraal stembureau. 

bladzijde 1 van 4 

 



bladzijde 2 van 4 

 

samenvatting 
besprokene 

 
De voorzitter van de commissie van onderzoek, mevrouw Kindt (PvdA), deelt 
mede dat op16 februari 2010 een commissie van onderzoek is ingesteld. De 
commissie bestaat uit mevrouw Boers (CDA), de heer Houtenbos (VVD), de 
heer Hietbrink (GL), de heer Maarsse (BOBbes) en mevrouw Kindt (PvdA). 
Mevrouw Kindt (PvdA) deelt namens de commissie mede dat de commissie 
de rechtmatigheid van de verkiezingen heeft onderzocht. Op basis van de 
processen verbaal van het centraal stembureau en de stembureau’s in de 
gemeente concludeert de commissie: 
-  dat er geen concrete aanwijzingen zijn die aanleiding geven tot 
 hertelling en herstemming; 
-  dat er geen ernstig vermoeden is dat er fouten zijn gemaakt, die van 
 invloed zouden kunnen zijn op de zetelverdeling. 
De commissie adviseert de raad te besluiten dat de verkiezingen voor het 
lidmaatschap van de gemeenteraad Bergen op 3 maart 2010, rechtmatig zijn 
verlopen. 
 

besluit  
De raad besluit unaniem dat de verkiezingen voor het lidmaatschap van de 
gemeenteraad Bergen op 3 maart 2010, rechtmatig zijn verlopen. 
 

 
agendapunt  3.b. Verslag van de bevindingen van de commissie van onderzoek van 

de geloofsbrieven.  

samenvatting 
besprokene 

 
De voorzitter van de commissie van onderzoek, mevrouw Kindt (PvdA), deelt 
mede dat op16 februari 2010 een commissie van onderzoek is ingesteld. De 
commissie bestaat uit mevrouw Boers (CDA), de heer Houtenbos (VVD), de 
heer Hietbrink (GL), de heer Maarsse (BOBbes) en mevrouw Kindt (PvdA). 
Mevrouw Kindt (PvdA) deelt namens de commissie mede, dat de commissie 
tot opdracht had de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen raadsleden, te 
onderzoeken en de raad over de toelating te adviseren. 
De commissie heeft vastgesteld dat de te benoemen personen, voldoen aan 
de vereisten voor het lidmaatschap ex artikel 10 van de Gemeenteraad; zij 
geen functies of ambt vervullen dat niet verenigbaar is met het 
raadslidmaatschap ex artikel 12.1.3 Gemeentewet.  
 
De commissie heeft de volgende opmerkingen: 
- Mevrouw Braak-van Kasteel (GL) en de heer Haring (GB) zijn beiden lid 

van het bestuur van een stichting op cultuurgebied die werkzaam is in de 
gemeente Bergen. Tussen de betreffende stichting en de gemeente 
bestaat geen vaste subsidierelatie. De commissie adviseert mevrouw 
Braak en de heer Haring (GB) om er voor te zorgen dat zij niet in een 
onderhandelingspositie geraken met het college en/of de gemeente.  

- De heer Houtenbos (VVD)  is directeur van Haute Equipe. Zolang de heer 
Houtenbos raadslid is kan dit bedrijf geen opdrachten bij de gemeente 
aannemen op basis van artikel 15.1.d van de Gemeentewet. Op lopende 
contracten heeft dit artikel geen betrekking. 

- Ondanks dat hiervoor geen wettelijke redenen zijn, is de commissie van 
mening dat een lid van het gemeentebestuur geen lid kan zijn van een 
(dagelijks) bestuur van een orgaan dat een subsidierelatie heeft met de 
gemeente. Op grond hiervan heeft de heer Groot (CDA) besloten om zijn 
functie binnen het bestuur van Hanswijk neer te leggen. Er zijn derhalve 



bladzijde 3 van 4 

 

geen belemmeringen meer om de heer Groot tot raadslid te benoemen. 
- De commissie adviseert de raad om voor het hiervoor genoemde, regels 

vast te stellen, waaruit duidelijk blijkt waarom een raadslid geen zitting kan 
hebben in een bestuur van een subsidieverkrijgende stichting. 

 
besluit  

De raad stemt unaniem in met het advies van de commissie. 
 
 

 
 
agendapunt 3.c. Besluit tot toelating van de leden van de raad naar aanleiding van 

het onderzoek van de geloofsbrieven. 
samenvatting 
besprokene 
 

 
De voorzitter van de commissie van onderzoek, mevrouw Kindt (PvdA), deelt 
mede dat op16 februari 2010 een commissie van onderzoek is ingesteld. De 
commissie bestaat uit mevrouw Boers (CDA), de heer Houtenbos (VVD), de 
heer Hietbrink (GL), de heer Maarsse (BOBbes) en mevrouw Kindt (PvdA). 
 
Mevrouw Kindt (PvdA) deelt namens de commissie mede dat de commissie 
adviseert de raad positief te besluiten over de toelating als lid van de raad van 
de gemeente Bergen: 
mevrouw Kindt (PvdA)  
de heer Van Huissteden (PvdA)  
de heer Groot (CDA) 
de heer Mesu (CDA) 
de heer Ooijevaar (CDA) 
mevrouw Diels (GB) 
de heer Bijl (GB)  
mevrouw Luttik (GB)  
mevrouw Trap (GB) 
de heer Haring (GB) 
de heer van Leijen (GB) 
de heer Smit (VVD) 
de heer Meedendorp (VVD)  
de heer Roem (VVD)  
de heer Houtenbos (VVD) 
mevrouw Paping (VVD) 
de heer Halff (D66) 
mevrouw De Ruiter (D66)  
de heer Snijder (D66) 
mevrouw Muller (GL) 
mevrouw Braak-van Kasteel (GL) 
de heer Hietbrink (GL) 
de heer Edelschaap (GL) 
 

besluit  
De raad stemt unaniem in met het advies van de commissie. 
 

 
 
agendapunt  4. Sluiting. 



bladzijde 4 van 4 

 

samenvatting 
besprokene 

 
Alvorens over te gaan tot sluiting van de vergadering wordt afscheid genomen 
van de raad en van een aantal met name genoemde raadsleden die niet meer 
terugkeren in de nieuw te benoemen raad. 
 
Dit zijn: 
de heer Schiering (GB) 
mevrouw Hobbelt (PvdA) 
de heer Korver (PvdA)  
de heer De Leeuw (PvdA)  
mevrouw Boers (CDA)  
de heer Zwart (CDA)  
de heer Apeldoorn (CDA)  
de heer De Jong (fractie De Jong) 
de heer Maarsse (BOBbes) 
 
 

besluit  
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

 


