
 
 

Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 24 april 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. F.C. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L.J. Damink (KL), mw. W.A.T. 
Grooteman (CDA), dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr.  J.M. Halff (D66), dhr. A. 
Hietbrink (GL), dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD), dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA), 
dhr. R.J. Karels (KL), mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. C. van Leijen (GB), mw. J.L. 
Luttik-Swart (KL), dhr. J. Mesu (CDA), mw. M. van Orden (GL), mw. A.M.W. 
Paping (VVD), dhr. C. Roem (VVD), dhr. M.J. Smook (KL), dhr. H.J. Snabilie 
(KL), dhr. J.A. Snijder (D66), mw. E. Trap (KL), dhr. M.S. Wals (D66), dhr. F.D. 
Zeiler (GB), dhr. D. Zwart (CDA).  

aanwezige 
collegeleden 
 

de heer A. Hietbrink, de heer J. Mesu, mw. Hekker. 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. W. Bierman 

afwezig 
 

mw. W.A.T. Grooteman (CDA), dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD), dhr. C. Roem 
(VVD) 
 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeiler, GB BES heeft een viertal punten ingeleverd met betrekking tot 
welstand (jaarverslag 2013 adviescommissie)  en monumentenzorg (bericht 
schrappen veertien objecten van de Provinciale monumentenlijst, sloop of 
restauratie de geveerde kikker Egmond aan Zee). 

 

De voorzitter geeft aan dat Het Jaarverslag 2013 Adviescommissie Ruimtelijke 
Kwaliteit Bergen op 25 april naar alle fracties verzonden wordt. 

Wethouder Hietbrink meldt dat met de Provincie is afgesproken dat 
monumenten pas van hun lijst worden afgevoerd als de gemeente de 
volledige procedure heeft doorlopen. De gemeentelijke verordening wordt dus 
gevolgd. Rijksmonumenten: voor de zomer worden er in geen geval 
monumenten afgestoten. 

Dhr. Zeiler, GB, zal nadere vragen over het Vastgoed schriftelijk indienen na 
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zijn gesprek met de behandelend ambtenaar. 
 
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. 
 

 
agendapunt  3.a. Verslag raadsvergadering gehouden op 6 maart, 10 maart BUCH,  

 25 maart en 27 maart 2014 
samenvatting 
besprokene Op verzoek van de heer Zeiler (GB) wordt de tekst onder “ vragenhalfuur” en 

de stemverklaring onder “sloop voormalig gemeentehuis’ gewijzigd.   
 

besluit De notulen van 6 maart worden gewijzigd vastgesteld. 

De verslagen 10 maart BUCH, 25 maart en 27 maart 2014 worden 
ongewijzigd vastgesteld 

 
agendapunt 3.b. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 1 april 2014 

besluit Dhr. Zeiler, GB BES meldt dat zijn fractie heeft verzocht om ingekomen stuk 
2013/17 over het Buitengebied te agenderen voor de commissie 
Bestemmingsplannen.  

De lijst bestuurlijke toezeggingen wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
agendapunt 3.c. Ingekomen stukken week 10 tot en met week 16 

besluit De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

BENOEMINGEN 
 

agendapunt  4. A. 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad   
 B. Burgercommissieleden 
 C. Voorzitters/plaatsvervangend voorzitters van de Algemene  
         Raadscommissies, de commissie Bestemmingsplannen en de  
         commissie Regionale Samenwerking.  
 D.  Benoeming leden commissie van Onderzoek, commissie  
         Bestemmingsplannen en de commissie Regionale Samenwerking. 
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voorgesteld 
besluit 

A. Mevrouw F.C. Braak-van Kasteel aan te wijzen als eerste waarnemend 
voorzitter van de raad; 
Mevrouw A.K. Kindt aan te wijzen als tweede waarnemend voorzitter 
van de raad. 
 

B. De volgende leden te benoemen als burgercommissielid namens de 
fracties: 

Kies Lokaal: de heer R.T.J. van der Velden en mw. C.M. Glas-de Raadt 
GroenLinks: de heer S. Meereboer en mw. S.C. Groen-Bruschke 
D66: mw. A.M. de Ruiter en mw. A.J.M. Otto-van der Ende 
VVD: mw. J.E. Bruin, de heer R.U. Smit en de heer D. Haarsma 
CDA: de heer P.K.H.M.M. Ooijevaar, de heer N.G.M. Valkering en 
de heer H.P. Corbee 
GBB: mw. P.M. Blankendaal, mw. M.E. Diels-Hoogenboom 
en de heer R.A. Butter 
PvdA: de heer A.H. van der Leij, de heer E. Zoon en mw. J.M. Hendriks 
 

C. De volgende, voorzitters en plaatsvervangende voorzitters te 
benoemen in de raadscommissies: Algemene Raadscommissie, 
Commissie Bestemmingsplannen, Tijdelijke Vakcommissie Regionale 
Samenwerking 
 

Algemene Raadscommissie: mw. E. Trap (Kies Lokaal), mw. J.L. Luttik-
Swart (Kies Lokaal), mw.  A.K. Kindt (PvdA) en mw.  A.M.W. Paping (VVD) 
Commissie Bestemmingsplannen: mw.  F.C. Braak-van Kasteel 
(GroenLinks) 
Tijdelijke Vakcommissie Regionale Samenwerking: mw.  A.K. Kindt (PvdA) 
 

D. De volgende leden te benoemen in de raadscommissies: Commissie 
Bestemmingsplannen, Tijdelijke vakcommissie Regionale 
Samenwerking en de Commissie van Onderzoek 

 
Commissie Bestemmingsplannen 
de heer R.J. Karels (Kies Lokaal) 
de heer A. Hietbrink en mevrouw M. van Orden (GroenLinks) 
de heer M.S. Wals en mevrouw A.M. de Ruiter (D66) 
de heer D. Haarsma en de heer R.U. Smit (VVD) 
de heer N.G.M. Valkering (CDA) 
de heer F.D. Zeiler en de heer R. Butter (GBB) 
mevrouw A.K. Kindt en de heer A.H. van der Leij (PvdA) 
Tijdelijke vakcommissie Regionale Samenwerking 
de heer H.J. Snabilie (Kies Lokaal) 
mevrouw F.C. Braak-van Kasteel en de heer S. Meereboer (GroenLinks) 
de heer J.A. Snijder en mevrouw A.J.M. Otto-van der Ende (D66) 
de heer J.J.A.S. Houtenbos en mevrouw A.M.W. Paping (VVD) 
mevrouw W.A.T. Grooteman (CDA) 
de heer C. van Leijen (GBB) 
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de heer A.P. van Huissteden (PvdA) 
Commissie van Onderzoek 
de heer M.J. Smook (Kies Lokaal) 
mevrouw S.C. Groen-Bruschke (GroenLinks) 
de heer J.M. Halff (D66) 
de heer J.J.A.S. Houtenbos (VVD) 
mevrouw W.A.T. Grooteman (CDA) 
de heer C. van Leijen (GBB) 
mevrouw A.K. Kindt (PvdA) 
Algemene Raadscommissie 
Alle door de raad benoemde raadsleden en burgercommissieleden(maximaal 
twee leden per fractie). 

samenvatting 
besprokene 

Tot leden van het stembureau worden benoemd mw. Luttik-Swart, mw. Braak-
Van Kasteel en dhr. Van Huissteden. Uit hun midden kiest het stembureau 
dhr. Van Huissteden tot voorzitter. Het stembureau fungeert tevens als 
commissie van geloofsbrieven voor de burgercommissieleden. Het Presidium 
heeft een positief advies gegeven over de voorgedragen 
burgercommissieleden. Per benoeming worden stembriefjes verstrekt en 
ingenomen. Blanco stemmen zijn ongeldig. Er zijn acht stemrondes. 

stemming A. Het aantal aanwezige raadsleden op moment van stemming bedroeg 
20. Er werden 20 stembriefjes ingeleverd. Er werden geen ongeldige 
stemmen uitgebracht. Op zowel mevrouw Braak als mevrouw Kindt 
werden 20 stemmen uitgebracht. 

B. Het aantal aanwezige raadsleden op moment van stemming bedroeg 
20. Er werden 20 stembriefjes ingeleverd. Er werden geen ongeldige 
stemmen uitgebracht. Op alle leden zijn 20 stemmen uitgebracht.  

C.  Het aantal aanwezige raadsleden op moment van stemming bedroeg 
20. Er werden 20 stembriefjes ingeleverd. Er werden geen ongeldige 
stemmen uitgebracht. 
Voorzitters Algemene Raadscommissie: Op mw. Paping, mw. Luttik-
Swart, mw. Trap en mw. Kindt werden 20 stemmen uitgebracht. 
Voorzitter Commissie Bestemmingsplannen: Op mw. Braak-Van 
Kasteel werden 20 stemmen uitgebracht. 
Voorzitter Commissie Regionale Samenwerking: Op mw. Kindt 
werden 20 stemmen uitgebracht. 

D. Het aantal aanwezige raadsleden op moment van stemming bedroeg 
20. Er werden 20 stembriefjes ingeleverd. Er werden geen ongeldige 
stemmen uitgebracht. 

 Commissie van Onderzoek 
Nota bene: waar dhr. Karels staat moet dhr. Smook staan 
Op alle leden werden 20 stemmen uitgebracht. 

 Commissie Bestemmingsplannen 
Nota bene: waar dhr. Smook staat moet dhr. Karels staan. 
Op dhr. Zeiler werden 19 stemmen uitgebracht. Op de overige leden 
van de commissie werden 20 stemmen uitgebracht. 
Commissie Regionale Samenwerking 
Op alle leden werden 20 stemmen uitgebracht. 
 

De voorzitter feliciteert de aanwezigen met hun benoeming en tijdens de korte 
schorsing worden de aanwezige burgercommissieleden gelukgewenst. 

besluit Conform besloten voor alle benoemingen. 
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HAMERSTUKKEN 

 
 
agendapunt  5. Voorstel betreft toestemming te verlenen aan het college om een 

centrumregeling te treffen voor de regio Alkmaar voor de inkoop 
van Jeugdzorg en Begeleiding Awbz 

voorgesteld 
besluit 

Toestemming te verlenen aan de colleges van burgemeester en wethouders 
en burgemeesters om de “Centrumregeling ambtelijke samenwerking 
Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk 
en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde diensten Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten en Jeugdzorg voor het jaar 2015” te treffen. 

besluit Conform besloten. 
 
agendapunt  6. Voorstel betreft het vaststellen van het Regiobeeld 2025 

voorgesteld 
besluit 

Het Regiobeeld 2025 vast te stellen. 

 Dhr. Zeiler, GB geeft een stemverklaring af: hij wil geacht worden tegen dit 
besluit gestemd te hebben: ‘De horizon is een lijn en geen punt’. 

besluit Conform besloten. 
 
agendapunt  8. Voorstel betreft in te stemmen met het scholenplan Schoorl-Groet 

 het beschikbaar stellen van krediet en het vaststellen van de daarbij 
 behorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

1. de Groeter school per 1 augustus 2014 niet over te nemen van ISOB; 
2. een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 158.942 aan ISOB voor 
    de uitbreiding van de Teun de Jagerschool; 
3. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 
 

 
BESPREEKSTUKKEN 

 
 
agendapunt  7. Voorstel betreft in te stemmen met de oprichting van een 

 Stimuleringsfonds voor duurzame energie regio Alkmaar 
voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met het ontwerp-besluit van het college tot het oprichten van en 
de deelneming in de coöperatie “Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio 
Alkmaar U.A.”. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Wals, D66 staat weliswaar kritisch tegenover het voorstel maar de fractie 
heeft alsnog besloten in te stemmen vanwege het belang dat aan 
duurzaamheid wordt gehecht. D66 herhaalt een eerder ingenomen standpunt: 
de HVC dient zich te beperken tot haar core business en niet allerlei 
nevenactiviteiten te gaan ontplooien.  
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Dhr. Smook, Kies Lokaal, gaat akkoord maar betreurt het dat de fractie niet in 
de gelegenheid is geweest tijdig mee te praten. Duurzaamheid is een 
belangrijk thema voor zijn fractie. 

stemming Het raadsbesluit is unaniem ( 19) aangenomen. 

besluit De raad heeft conform besloten. 
 
agendapunt  9. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

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

 
 
Bergen, 7 mei 2014. 
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