
 
 

Verslaglegging:  
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  

                   gemeente Bergen gehouden op 12 mei 2016 
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 (GL), mw. W. Grooteman (CDA), dhr. J.A.M. Haring (GB), 
dhr. J. Houtenbos (VVD), dhr. R. Karels (KL), mw. K. Kindt (PvdA), dhr. K. van 
Leijen (GB), mw. J. Luttik-Swart (KL), dhr. P. Ooijevaar (CDA), 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 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M.J. Pothast 

afwezig 
 

dhr. M. Halff (D66), mw. A. Paping (VVD),  mw. F. Ouëndag (GL). 

 
 
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 

 

Besluit De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
BENOEMINGEN 

 
agendapunt  3. Benoeming wethouder 

Voorgesteld 
besluit 
 

• de heer H.J. Snabilie te benoemen als wethouder van de gemeente 
Bergen, de tijdsbestedingsnorm bedraagt 0,9 fte. 

 
samenvatting 
besprokene 
 

Mw. Luttik – Swart, KL, draagt de heer Snabilie voor als kandidaat voor het 
wethouderschap. 
De raad benoemt de leden mw. Kindt, dhr. Zwart, dhr. Van Leijen tot 
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Commissie voor de geloofsbrieven en commissie .  
 
de heer Van Leijen, voorzitter van de onderzoekscommissie deelt mede dat is 
vastgesteld, dat dhr. H.J. Snabilie voldoet aan de voor het wethouderschap 
geldende vereisten en geen functies (ambten) vervult die niet verenigbaar zijn 
met het wethouderschap.  
 
De burgemeester vraagt of overgegaan kan worden tot stemming, de 
stembriefjes worden rondgedeeld. 
 
de heer Van Leijen, voorzitter van de stemcommissie leest de uitslag voor.  
Het aantal uitgebrachte stemmen op dhr. Snabilie bedraagt 20 stemmen. 
Dit betekent, dat een volstrekte meerderheid van de raad zoals bedoeld in 
artikel 30 van Gemeentewet zijn stem heeft uitgebracht op de volgende 
kandidaat: 
 
De burgemeester vraagt dhr. Snabilie of hij zijn benoeming aanvaard, dit is het 
geval. Hierna volgt het afleggen van de belofte, de tekst wordt voorgelezen. 
De heer Snabilie zegt: dat verklaar en beloof ik. 
 

Besluit 
 

Conform besloten. 

 
agendapunt  4. Benoeming raadslid KIES Lokaal 

Voorgesteld 
besluit 
 

De heer J.J.H. Swart toe te laten als lid van de gemeenteraad van Bergen 
(NH). 

samenvatting 
besprokene 
 

De raad benoemt de leden mw. Kindt, dhr. Zwart, dhr. Van Leijen tot 
Commissie voor de geloofsbrieven.  
 
de heer Van Leijen, voorzitter van de onderzoekscommissie deelt mede dat is 
vastgesteld, dat dhr. J.J.H. Swart voldoet aan de voor het raadslidmaatschap 
geldende vereisten en geen functies (ambten) vervullen die niet verenigbaar 
zijn met het raadslidmaatschap. 
 
De burgemeester leest hierna de tekst raadsbesluit toelating voor en de tekst 
van de belofte.  
De heer Swart zegt: dat verklaar en beloof ik. 
 

Besluit 
 

Conform besloten. 

 
agendapunt  5. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Vergezeld van applaus en onder aanbieding van een boeket bloemen, 
feliciteert de burgemeester dhr. Snabilie met zijn benoeming tot wethouder  en 
de dhr. Swart met zijn benoeming tot raadslid. 
 

 
Bergen, 18 mei 2016 
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