
 
 

Verslaglegging:      
 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 29 januari 2015 

 
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. T. Glas (KL), mw. S. 
Groen-Bruschke, mw. W. Grooteman (CDA), dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. M. 
Halff (D66), dhr. A., Hietbrink (GL), dhr. J. Houtenbos (VVD), dhr. R. Karels 
(KL), mw. K. Kindt (PvdA), dhr. A. van der Leij (PvdA), dhr. K. van Leijen (GB), 
dhr. P. Ooijevaar (CDA), mw. A. Paping (VVD), dhr. C. Roem (VVD), dhr. M. 
Smook (KL), dhr. H. Snabilie (KL), dhr. J. Snijder (D66), dhr. M. Wals (D66), 
dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. D. Zwart (CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

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

gemeente 
secretaris 
 

G. Brouwer 

afwezig 
 

mw. J. Luttik-Swart (KL) 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er is geen vragen halfuur. 

 
samenvatting 
besprokene 

Voorafgaand aan de vergadering spreekt de burgemeester een ‘in memoriam’ 
uit over het overleden raadslid en voormalig wethouder Mw. E. Trap, gevolgd 
door één minuut stilte. 

 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

De door de heer Van Leijen (GB) ingediende motie over Standplaatsenbeleid 
wordt aan het laatste agendapunt, moties vreemd aan de orde van de 
vergadering, toegevoegd. 

bladzijde 1 van 7 
 

http://www.raadbergen-nh.nl/


besluit De agenda is gewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt  3.a. Verslag raadsvergadering gehouden op 11 december 2014 

besluit Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt 3.b. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 20 januari 2015 

besluit 
 

De lijst bestuurlijke toezeggingen is ongewijzigd vastgesteld.  

 
agendapunt 3.c. Verzamellijst ingekomen stukken week 50 tot en met week 4 

besluit 
 

De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan en 
stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening. 

 
 

BENOEMINGEN 
 
agendapunt  4. Benoeming voorzitter Algemene Raadscommissie 

voorgesteld 
besluit 
 

Mevrouw W.A.T. Grooteman (CDA) als voorzitter te benoemen in de 
Algemene Raadscommissie 

besluit 
 

Conform besloten. 
 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  5. Voorstel betreft het vaststellen van het postzegelbestemmingsplan: 
Eerste herziening Kernen Egmond 

voorgesteld 
besluit 

De 1ste herziening van het bestemmingsplan Kernen Egmond vaststellen  
(bijlage I), op basis van artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) 

besluit Conform besloten. 
 

 
agendapunt  6. Voorstel betreft het vaststellen van het baggerplan 2014 t/m 2023 en 

 de daarbij behorende begrotingswijziging 
voorgesteld 
besluit 

− Het baggerplan 2014 t/m 2023 vaststellen.  
− Bijbehorende begrotingswijziging vaststellen. 

besluit Conform besloten. 
 

 
agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van de Eerste wijziging 

Legesverordening 2015 
voorgesteld 
besluit 

De raad besluit de “Eerste wijziging Legesverordening 2015” vast te stellen. 
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besluit Conform besloten. 
 

 
agendapunt  8. Voorstel betreft het vaststellen van de Eerste wijziging Verordening 

 Onroerende Zaakbelastingen 2015 (OZB) 
voorgesteld 
besluit 

De raad besluit de "Eerste wijziging Verordening onroerende zaakbelastingen 
2015" vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 
 

 
 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  9. Vaststellen betreft aanbevelingen rapportages 

Rekenkamercommissie(s) inzake HVC nader uit te werken 
voorgesteld 
besluit 

• de aanbevelingen opgenomen in de rapportages van IPR Nomag inzake 
de relatie van de aandeelhoudende gemeenten en de HVC, over te 
nemen; 

• het college te verzoeken deze aanbevelingen door de VVI te laten 
uitwerken in concrete verbeterpunten met betrekking tot: 
- De relatie aandeelhouders – gemeenten 
- Informatieverstrekking HVC aan aandeelhouders en aandeelhouders 

aan gemeenten 
- Risicoparagraaf en risicomanagement bij de HVC 
Deze concrete verbeterpunten in september 2015 aan de raad voor te 
leggen voor instemming en na een jaar deze te toetsen op 
doeltreffendheid; 

• In overleg met de VVI en de deelnemende gemeenten, de 
Gemeenschappelijke regeling VVI Alkmaar en omstreken, te actualiseren 
aan de huidige taken, waaronder  het aandeelhouderschap van de HVC 
namens de gemeenten; 

• De standpuntbepaling door de VVI voor de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de HVC, over de onderwerpen met een strategisch 
karakter, een groot financieel belang of bij bijzondere omstandigheden die 
afwijken van het going – concern, aan de algemene raadscommissie voor 
te leggen voor zienswijzen. 

samenvatting 
besprokene 

Mw. S. Groen – Bruschke (GL) geeft aan dat haar fractie tegen zal stemmen 
omdat de reactie van het college op de rapportages over de HVC afdoende 
zijn en het raadsbesluit overbodig is. 

stemming Besluit: voor KL (5), CDA (3), D66 (3), PvdA (2), VVD (3), GBB (3); tegen GL 
(3). Het besluit is met 19 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 

besluit De raad heeft conform besloten. 
 

 
agendapunt  10. Voorstel betreft in te stemmen met het voorstel dat voor de 

 eenvoudige hulp bij huishouden per 1 januari 2016 een algemene 
 voorziening wordt ingericht 

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met het voorstel dat voor de eenvoudige hulp bij huishouden 
per 1-1-2016 een algemene voorziening wordt ingericht. 

samenvatting 
besprokene 

Op verzoek van de Dhr. Halff (D66) doet wethouder Mesu een toezegging 
over een evaluatie van deze regeling. Gezien de inbreng van Dhr. Hietbrink 
(GL) en Mw. Glas (KL) zegt wethouder Mesu na te gaan of een PGB ook van 
toepassing kan zijn bij deze voorziening. 
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stemming Het besluit is unaniem (22) aangenomen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 
 

 
agendapunt  11. Voorstel betreft het vaststellen van de Structuurvisie Mooi Bergen 

 2.0, het daarbij behorende Beeldkwaliteitskader en de Nota van 
 beantwoording ingediende zienswijzen 

voorgesteld 
besluit 

1. De structuurvisie Mooi Bergen Winkelkern, vastgesteld op 10 
november 2011 in te trekken en de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 
gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen betreffen:  
• In plandeel Harmonie wordt de functie maatschappelijke doeleinden 

toegevoegd;  
• In plandeel Harmonie wordt de voorgevelrooilijn van bebouwing 

teruggelegd, conform de programmaschets van stedenbouwkundig 
supervisor Trompert d.d. 5 december 2014; 

2. De variant Brink 2.0 als leidraad aan te houden voor de uitwerking van het 
openbaar gebied;  

3. Het parkeerterrein Binnenhof te betrekken bij het integraal oplossen van 
de parkeeropgave;  

4. Het Beeldkwaliteitplan Mooi Bergen, vastgesteld op 18 april 2013 in te 
trekken en het Beeldkwaliteitkader Mooi Bergen 2.0 vast te stellen met in 
acht name van de door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en het 
Q-team geplaatste opmerkingen; 

5. In te stemmen met de Nota van Beantwoording zienswijzen d.d. 16 
december 2014; 

6. In te stemmen met de uitvoeringsparagraaf en deze zo op te nemen in 
de structuurvisie Mooi Bergen 2.0; 

7. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; 
8. De opgelegde vertrouwelijkheid op de grondexploitatie Mooi Bergen 2.0 te 

bekrachtigen en te besluiten hierover in beslotenheid te vergaderen. 
samenvatting 
besprokene 

Conclusie fracties: 
Dhr. Snijder (D66): vanavond stellen we de structuurvisie als bodemplaat voor 
het bestemmingsplan vast; 
Dhr. Ooijevaar (CDA): de structuurvisie is een compleet pakket, 
rekeninghoudend met de parkeerbehoefte, sociale woningbouw en een dorps 
karakter; 
Dhr. Hietbrink (GL) geeft aan dat zijn fractie tegen zal stemmen omdat het 
bouwblok van de Harmonielocatie te groot is, de voorgestelde supermarkt op 
die locatie niet wenselijk is, er beter geluisterd moet worden naar de 
verzamelde wijkverengingen, de ondernemersvereniging en 1650 verontrustte 
inwoners en bezoekers. Deze structuurvisie biedt geen houvast voor de 
realisatie van een mooi plan. 
Dhr. Smook (KL): door de inbreng van inwoners is de structuurvisie sterk 
verbeterd, het plan gaat een geweldige impuls aan het dorp geven. 
Dhr. Van Leijen (GB), mist een goede totaal visie op detailhandel, ziet twee 
supermarkten naast elkaar zeker daar niet zitten, wil het vertrouwen van de 
inwoners en ondernemers niet schaden door juist wel naar hen te luisteren, 
wenst een breder gedragen plan.  
De heer Van der Leij (PvdA): de verlengde Dreef is evenwichtig met een 
passende bebouwing, ziet investeringen in een mooie kwalitatief 
hoogwaardige openbare ruimte, wenst betaalbare woningen met voldoende 
ruimte. 
Dhr. Roem (VVD) constateert dat er niet wordt ingegaan op trends en 
ontwikkelingen bij de detailhandel, het vastgoed en maatschappelijk, er wordt 
niet geluisterd naar de bevolking dus ontbreekt het draagvlak voor dit plan, 
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snelheid en financieel rendement moeten geen redenen zijn om met plannen 
door te gaan. 
 
Wethouder Rasch geeft aan dat er goed geluisterd is, er zijn zaken veranderd, 
binnen het huidige plan is er nog ontzettend veel ruimte voor nadere inbreng, 
het beeldkwaliteitskader garandeert een mooie uitwerking. 
 
De fractie dienen de volgende amendementen en moties in: 
 
VVD/GL/GB dienen amendement A1 in: structuurvisie Mooi Bergen 2.0 niet 
aannemen. 
GB dient amendement B in: Mooi Bergen centrum hart en Signaal uit de 
plannen schrappen. 
KL/CDA/D66/PvdA dienen amendement C in: een bouwlaag van het Signaal 
af. 
GB dient amendement D in: invulling Harmonielocatie met maximaal 1 Bio -
winkel / zaak. 
PvdA/KL/CDA/D66/ dienen amendement E in: een bouwlaag minder in midden 
bebouwing Harmonielocatie 
 
GB dient motie 4 in: passantenonderzoek 
D66/ KL/CDA/PvdA dienen motie 5a in: harmonie, winkelhart en Brink in 
samenhang 
D66/KL/CDA/ PvdA dienen motie 6 in: verschijningsvorm bebouwing 
harmonielocatie 
PvdA/KL/CDA/D66/ dienen motie 7 in: goede prijs / kwaliteit / oppervlakte 
verhouding sociale woningbouw 
KL/CDA/D66/PvdA dienen motie 8 in: ontsluiting parkeergarage en 
verkeersmaatregelen 
GL dient motie 9 in: maandelijkse voortgangsrapportage Mooi Bergen 
VVD dient motie 10 in: motie van treurnis structuurvisie Mooi Bergen 2.0 

tekst ingediende 
stukken 

 
De amendementen en moties zijn aan de besluitenlijst toegevoegd. 

stemming Amendement A1: voor VVD (3), GL (3), GB (3); tegen KL (5), D66 (3), CDA 
(3), PvdA (2). Het amendement is met 9 stemmen voor en 13 tegen 
verworpen.  
Amendement B: voor GB (3); tegen VVD (3), GL (3), KL (5), CDA (3), D66 
(3), PvdA (2). Het amendement is met 3 stemmen voor en 19 tegen 
verworpen.   
Amendement C: voor KL (5), CDA (3), D66 (3), PvdA (2) GL (3); tegen VVD 
(3), GBB (3). Het amendement is met 16 stemmen voor en 6 tegen 
aangenomen.  
Amendement D: voor GB (3); tegen KL (5), CDA (3), D66 (3), PvdA (2), VVD 
(3), GL (3) . Het amendement is met 3 stemmen voor en 19 tegen  
verworpen.  
Amendement E: voor KL (5), CDA (3), D66 (3), PvdA (2), GL (3); tegen VVD 
(3), GB (3). Het amendement is met 16 stemmen voor en 6 tegen 
aangenomen.  
 
Geamendeerd Besluit: voor KL (5), CDA (3), D66 (3), PvdA (2); tegen GL (3), 
VVD (3), GB (3). Het besluit is met 13 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. 
 
Motie 4: voor GB (3), VVD (3), GL (3); tegen KL (5), CDA (3), D66 (3), PvdA 
(2). De motie is met 9 stemmen voor en 13 tegen verworpen.  
Motie 5a: Voor PvdA (2), CDA (3), KL (5), GL (3), D66 (3); tegen GB (3), VVD 
(3). De motie is met 16 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 
Motie 6: Voor PvdA (2), CDA (3), KL (5), GL (3), D66 (3); tegen GB (3), VVD 
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(3). De motie is met 16 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 
Motie 7: Voor PvdA (2), CDA (3), KL (5), GB (3), GL (3), D66 (3); tegen VVD 
(3). De motie is met 19 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
Motie 8: Voor PvdA (2), CDA (3), KL (5), GB (3), GL (3), D66 (3); tegen VVD 
(3). De motie is met 19 stemmen voor en 3 tegen aangenomen 
Motie 9: unaniem (23) aangenomen. 
Motie 10: Voor VVD (3); tegen PvdA (2), CDA (3), KL (5), GB (3), GL (3), D66 
(3); De motie is met 3 stemmen voor en 19 tegen verworpen 
 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 

 
agendapunt  12. Voorstel betreft het bekrachtigen van de opgelegde 

 vertrouwelijkheid op de Grondexploitatie Mooi Bergen 2.0 en te 
 besluiten hierover in beslotenheid te vergaderen 

voorgesteld 
besluit 

Het bekrachtigen van de opgelegde vertrouwelijkheid op een grondexploitatie 
en te besluiten hierover in beslotenheid te vergaderen 

stemming  
Het besluit wordt unaniem (22) aangenomen 
 

besluit Conform besloten. 

 
HEROPENEN VAN DE OPENBARE VERGADERING 
 
agendapunt  13. Vaststellen van de begrotingswijziging actualisatie Grote Projecten 

voorgesteld 
besluit 

Vaststellen van de begrotingswijziging actualisatie Grote Projecten 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter legt het besluit voor, met in achtneming van de aangenomen 
amendementen. 

stemming Besluit: voor KL (5), CDA (3), D66 (3), PvdA (2); tegen GBB (3), VVD (3), GL 
(3). Het besluit is met 13 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  14. Vreemd aan de orde van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

GL/VVD/GB dienen motie 1 in: instelling klankbordgroepen bij 
planontwikkeling binnen en buiten bebouwd gebied in het kader van 
burgerparticipatie: de gemeente zijn we samen 
VVD dient motie 2 in: openbaar mindervalide toiletunit 
GB dient motie 3 in: beleid en berekening standplaatshouders 
 
Toezegging op motie 1: Het college komt met een notitie over 
burgerparticipatie, waar denken we dan ook, welke instrumenten kunnen we 
inzetten. Kaders en inhoud. 
Toezegging op motie 2: Een onderzoek naar mogelijke locaties voor een 
openbaar (mindervalide) zal meegenomen worden in de op te stellen Lokale 
Toeristische Visie. 
De wethouder wil wel naar een simpele manier zoeken om aan de motie 
tegemoet te komen, maar heeft er eigenlijk geen tijd voor: Herberekenen 
wordt ontraden. 

tekst ingediende  
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stukken De moties zijn aan de besluitenlijst toegevoegd. 

stemming Motie 1 geen stemming: ingetrokken. 
Motie 2 geen stemming: aangehouden. 
Motie 3: voor GBB (3), GL (3), VVD (3), PvdA (2); tegen KL (5), CDA (3), D66 
(3). Met 11 stemmen voor en 11 tegen staken de stemmen. 

 
agendapunt  15. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

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

 
Bergen, 2 februari 2015  
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