
 
 

Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 25 maart 2014 

 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

 
voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. D. Bakker (VVD), mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. M.J. Bijl (GB), mw. 
M.E. Diels (GB) , dhr. P. Edelschaap (GL), dhr. N.C.J. Groot (CDA), dhr. D. 
Haarsma (VVD), dhr. J.A.M. Haring (GB) dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD), dhr. 
A.P. v. Huissteden (PvdA), mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. K. van Leijen (GB), 
dhr. T. Meedendorp (VVD), mw. M. Müller (GL), dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA), 
mw. A. Paping (VVD), mw. O. Rasch (GL), mw. A.M. de Ruiter (D66), dhr. 
H.G.J.J. Schiering (GB), dhr. J. Snijder (D66), dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. D. 
Zwart (CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

Mw. A. Hekker, de heer A. Hietbrink, de heer J. Mesu, de heer C. Roem 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. W. Bierman 

afwezig 
 

 
Dhr. Van der Hoek, D66. 

 
 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft een bericht van 
verhindering door. 
 

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

besluit De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
agendapunt  3.a  Instellen Commissie geloofsbrieven 

Samenvatting 
besprokene 

De voorzitter geeft aan dat het presidium van 13 maart 2014 de raadsleden 
Paping, Kindt en Haring heeft voorgedragen. 
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besluit  

De raad stemt unaniem (22) in. 
 

 
agendapunt 3.b  Taken Commissie geloofsbrieven 

Samenvatting 
besprokene 

De voorzitter geeft aan dat de commissie een onderzoek doet naar de 
rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag op basis van hert proces-verbaal van 
het centraal stembureau en een onderzoek voor de toelating van de 
benoemde raadsleden op basis van de geloofsbrieven. 
 
Schorsing. 
 
De commissie rapporteert over de verkiezingsuitslag 
 

Op 25 maart 2014 heeft de raad een commissie ingesteld, bestaande uit de 
raadsleden dhr. Haring (GBB), mw. Paping (VVD), mw. Kindt (PvdA), met als 
opdracht de “geloofsbrieven” van de nieuw benoemde raadsleden te 
onderzoeken en de raad over hun toelating te adviseren.  
De commissie is ook verzocht om de rechtmatigheid van de verkiezingen te 
onderzoeken en de raad daarover te adviseren. Het oordeel over de 
rechtmatigheid is aan de raad.  
 
Op basis van het overgelegde proces-verbaal van het centraal stembureau en 
de processen-verbaal van de stembureaus in de gemeente heeft de 
commissie vastgesteld:  
• dat er geen concrete aanwijzingen in het proces-verbaal staan die 

aanleiding voor de raad zouden kunnen zijn te besluiten tot hertelling en 
tot herstemming, 

• dat er geen ernstig vermoeden bestaat dat door één of meer stembureaus  
      zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed kunnen zijn op de       
      zetelverdeling  
• en adviseert de commissie de raad om te besluiten en  
      te oordelen, dat de verkiezingen voor het lidmaatschap van de     
      gemeenteraad van Bergen op 19 maart 2014 rechtmatig zijn verlopen. 
 

De commissie rapporteert over de toelating: 

Op 25 maart 2014 heeft de raad een commissie ingesteld, bestaande uit de 
raadsleden dhr. Haring (GBB), mw. Paping (VVD), mw. Kindt (PvdA), met als 
opdracht de “geloofsbrieven” van de nieuw benoemde raadsleden te 
onderzoeken en de raad over hun toelating te adviseren. De commissie heeft 
mw. Paping aangewezen als voorzitter. 
 
De commissie geloofsbrieven heeft vastgesteld, dat de hierna genoemde 23 
personen 
• voldoen aan de vereisten voor het raadslidmaatschap (ex artikel 10 

Gemeentewet),  
• geen functies of ambten vervullen die niet verenigbaar zijn met het 

raadslidmaatschap (ex artikel 12, 13 Gemeentewet en artikel V 4 van de 
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Kieswet), met daarbij de volgende opmerkingen: 
 

De commissie heeft geconstateerd dat Mw. Trap en Dhr. Snabilie deelnemen 
in besturen van instellingen waarmee de gemeente een subsidie relaties heeft. 
Beiden hebben te kennen gegeven nog in de maand april 2014 hun 
bestuurslidmaatschap neer te leggen en desgewenst nog als adviseur 
optreden. 
 
De commissie  adviseert de raad een positief besluit te nemen over hun 
toelating op 27 maart 2014 als lid tot de gemeenteraad van Bergen. 
 
1. Janina Luttik-Swart   Kies Lokaal 
2. Else Trap    Kies Lokaal 
3. Ron Karels   Kies Lokaal 
4. Hugo Snabilie    Kies Lokaal 
5. Michel Smook   Kies Lokaal 
6. Leon Damink   Kies Lokaal 
7. Alwin Hietbrink-de Vré   GroenLinks 
8. Ineke Braak-van Kasteel   GroenLinks 
9. Monique van Orden  GroenLinks 
10. Jan Snijder    D66      
11. Melvin Wals   D66 
12. Marcel Halff   D66 
13. Annemiek Paping   VVD 
14. Jan Houtenbos    VVD 
15. Cees Roem    VVD 
16. Jan Mesu     CDA 
17. Wilma Grooteman  CDA 
18. Danny Zwart   CDA 
19. Hans Haring    Gemeentebelangen BES 
20. Frits David Zeiler   Gemeentebelangen BES 
21. Kees van Leijen   Gemeentebelangen BES 
22. Peter van Huissteden   PvdA    
23. Karin Kindt    PvdA  
 

 
agendapunt 3.c Besluit over de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag en de 

toelating tot de raad 
Voorgenomen 
besluit 

• te oordelen dat de verkiezingen voor het lidmaatschap van de 
gemeenteraad van Bergen op 19 maart 2014 rechtmatig zijn verlopen; 

• tot toelating van de nieuw benoemde raadsleden op 27 maart 2014 als lid 
tot de gemeenteraad van Bergen. 

 
besluit De raad heeft unaniem (22) conform besloten. 

 
 
agendapunt  4. Sluiting. 

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. 

bladzijde 3 van 4 

 



 
Dit zijn: 
 
Dhr. Haarsma (VVD) 
Dhr. Van der Hoek (D66) 
Mw. Bakker (VVD) 
Mw. Müller (GL) 
Mw. Rasch (GL) 
Mw. De Ruiter (D66) 
Dhr. Meedendorp (VVD) 
Dhr. Edelschaap (GL) 
Dhr. Groot (CDA) 
Mw. Diels (GB) * 
Dhr. Schiering (GB) * 
Dhr. Bijl (GB) * 
Dhr. Ooijevaar (CDA) * 
 
Deze laatste vier krijgen een Koninklijke Onderscheiding (*) wegens hun meer 
dan 12,5 jaar raadslidmaatschap. De heer Groot is al eerder onderscheiden 
met een lintje. 
 

besluit  
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

 
Bergen, 26 maart 2014 
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