
 
 

Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 27 mei 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. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L. Damink (KL), mw. W. Grooteman 
(CDA), dhr. M. Halff (D66), dhr. A., Hietbrink (GL), dhr. J. Houtenbos (VVD), 
dhr. A. van der Leij (PvdA), dhr. K. van Leijen (GB), mw. J. Luttik-Swart (KL), 
dhr. P. Ooijevaar (CDA), mw. M. van Orden (GL) (vanaf agendapunt 3), mw. 
A. Paping (VVD), dhr. C. Roem (VVD), dhr. M. Smook (KL), dhr. J. Snijder 
(D66), mw. E. Trap (KL), dhr. M. Wals (D66), dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. D. 
Zwart (CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

Dhr. P. van Huissteden, dhr. J. Mesu, mw. O. Rasch, dhr. R. Zeeman 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. W. Bierman 

afwezig 
 

dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. R. Karels (KL), mw. K. Kindt (PvdA), dhr. H. 
Snabilie (KL), mw. M. van Orden (GL) (tot agendapunt 3) 
 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

 
Er is geen vragen halfuur. 

 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

besluit  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
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agendapunt  3.a. Verslag raadsvergadering gehouden op 24 april en 15 mei 2014 

samenvatting 
besprokene 

Verslag 24 april 2014: 
Op verzoek van de heer Zeiler (GB) wordt de tekst onder “vragenhalfuur” 
aangevuld met: 4e punt sloop of restauratie de geveerde kikker Egmond aan 
Zee. 
 

besluit Het verslag van 24 april 2014 wordt gewijzigd vastgesteld. 
Het verslag van 15 mei 2014 is ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
agendapunt 3.b. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 13 mei 2014 

samenvatting 
besprokene 

2014/02 Procesvoorstel stappen rondom structuurvisie Camperduin, 
portefeuillehouder Rasch geeft aan dat dit na 10 juni beschikbaar komt. 
 

besluit De lijst bestuurlijke toezeggingen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt 3.c. Verzamellijst ingekomen stukken week 17 tot en met week 21 

samenvatting 
besprokene 
 

D66 verzoekt het onderzoeksrapport HVC zo snel mogelijk te bespreken en 
vindt na de zomer te lang duren. Willen weten wat de gevolgen zijn voor de 
voortgang HVC en positie Bergen daarin. KIES Lokaal steunt D66 in dit 
voorstel.  
Toezegging: toegezegd wordt voor de zomer een nadere duiding van het 
college van het rapport HVC met de raad te bespreken. Er ligt dan nog geen 
uitgebreide analyse van het college. 

besluit De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen BES 

 inzake voortgang Oude Hof 
samenvatting 
besprokene 
 

Dhr. Zeiler (GB), stelt een kort debat voor naar aanleiding van de gestelde 
vragen over het doorbreken van de impasse bij de restauratie van het Oude 
Hof, geen uitstel meer. 
De overige fracties steunen dit voorstel niet gezien het ontbreken van een 
goede voorbereiding hierop. Voorgesteld wordt een informatie-avond te 
organiseren zodat de raad een zelfde referentiekader als uitgangspunt heeft. 
Er komt dan een plan van aanpak met een inventarisatie van alles wat er 
speelt, dit volgt na het zomerreces.  
Dhr. Zeiler (GB), benoemt de knelpunten die besproken dienen te worden: 

- aangenomen plan is onvoltooid gebleven. 
- Financiële zaken zijn onvoldoende duidelijk. 
- Beheer is niet inzichtelijk. 
 

Toezegging: Er volgt een informatie-avond in september waarbij het college 
een plan van aanpak voorlegt en GB komt met een korte notitie met de 
knelpunten. 

besluit De raad neemt de beantwoording van de schriftelijke vragen voor 
kennisgeving aan.  
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HAMERSTUKKEN 
 
agendapunt  4. Voorstel betreft het vaststellen van de wijziging van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid voor het perceel 
behorende bij het Lioba klooster 

voorgesteld 
besluit 

Het raadsbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Zuid d.d. 2 juli 2013, met imrocode 
NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui.CO01 te wijzigen voor het perceel 
behorende bij het Lioba klooster 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  5. Voorstel betreft vertegenwoordigers aan te wijzen in de diverse 

 Gemeenschappelijke Regelingen 
voorgesteld 
besluit 

Aan te wijzen als vertegenwoordigers in de diverse Gemeenschappelijke 
Regelingen (zie raadsbesluit) 

besluit Conform besloten. 
 

 
agendapunt  6. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 
Bergen, 28 mei 2014 

bladzijde 3 van 3 

 


