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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 15 december 2016 

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

 

voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

Mw. M.G.J. Veeger 

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. M. Halff (D66), 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. F. Ouëndag (GL), mw. A. Paping (VVD), dhr. C. Roem (VVD), dhr. 
M. Smook (KL), dhr. J. Snijder (D66),  dhr. S. Swart (KL), 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. H. Snabilie 

gemeente 
secretaris 
 

M.J. Pothast 

afwezig 
 

Mevrouw Luttik-Swart (Kies Lokaal)  

 

agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

De heer Zeiler (GB) heeft vernomen dat het bestemmingsplan Parkhotel en 
het bouwplan met handhaving van het historische pand Erika niet uitvoerbaar 
zijn zonder dat deze panden gesloopt worden. Dit heeft tot onrust in de 
omgeving geleid. Kan het college bevestigen dat de panden geheel worden 
gesloopt? Is deze wijziging ingegeven door bouwtechnische problemen in 
verband met een parkeerkelder? Kan het college aangeven welke middelen 
van gemeentewege kunnen worden aangewend om deze ontwikkeling in 
goede banen te leiden? 
Portefeuillehouder Snabilie antwoordt dat nadat de onderzoeken zijn 
afgerond, er een informatieavond voor de raad en omwonenden wordt 
georganiseerd waarin de resultaten van de onderzoeken voorgelegd worden. 
 

 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Zij heeft bericht van verhindering 
van mevrouw Luttik-Swart (Kies Lokaal) die vanwege privéomstandigheden 
afwezig is. De heer Van Leijen (GB) komt later.  

 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter meldt dat de agenda wordt afgehandeld tot en met agendapunt 
17. De volgende punten worden behandeld op 20 december 2016.  
De heer Wals (D66) verzoekt de voorzitter zijn motie vreemd aan de orde 
van de vergadering bij agendapunt 11 te behandelen. 
De heer Snijder (D66) stelt voor om punt 22 van de agenda af te voeren, 
want eerst dient er een informatieavond georganiseerd te worden. Daarna 
wordt de werkgroep Burgerparticipatie geconsulteerd en dan kan het 
behandeld worden in de ARC. De voorzitter stelt voor om op 20 december 
over dit voorstel te stemmen. De raad gaat hiermee akkoord. 
Mevrouw Braak-van Kasteel (GL) dient een amendement in bij agendapunt 
16, structuurvisie Egmond aan den Hoef. 
De heer Roem (VVD) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan 
in relatie met agendapunt 17. 
De heer Zeiler (GB) verzoekt om agendapunt 5 nieuwbouw jeugdcentrum, 
van de agenda te halen en met het nemen van een besluit te wachten op het 
initiatiefvoorstel. Na het verwerken van de zienswijze van het college kan dit 
behandeld worden in de ARC, waarna dit ter besluitvorming aan de raad kan 
worden voorgelegd. Portefeuillehouder Snabilie vindt dit geen goed idee, 
omdat dit project al lang loopt en de besluitvorming in de raad op normale 
wijze heeft plaatsgevonden. De commissie heeft het als A-stuk doorgeleid 
naar de raad en er is intussen geen nieuwe informatie beschikbaar gekomen. 
Met dit voorstel zou het traject helemaal opnieuw doorlopen worden. De 
bezwaarmaker heeft de juridische mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.  
De voorzitter constateert dat Kies Lokaal, CDA, PvdA, D66, GL en VVD 
voorstellen het agendapunt vanavond wel te behandelen. 
De heer Zeiler (GB) zal tegen stemmen. Hij betreurt het feit dat de weg naar 
de Raad van State ingezet moet worden. 
Mevrouw Glas (Kies Lokaal) dient een motie in bij agendapunten 11 en 17. 
 

besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

agendapunt  3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 29 november 
 2016 

besluit De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 45 tot en met week 49 

besluit De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

agendapunt 3.c. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake de 
 omgevingswet 

besluit Er zijn geen opmerkingen. 

 

agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Gemeente-
 belangen inzake beelden/kunstwerken in de openbare ruimte 

samenvatting 
besprokene 
 

De heer Zeiler (GB) vraagt of verwacht wordt dat GB een agendaverzoek 
indient of dat het college voor april 2017 met een voorstel/presentatie naar 
de raad komt. De voorzitter stelt voor dit in het presidium aan de orde te 
stellen. 
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HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft de Nota zienswijzen en het bestemmingsplan 2e 
herziening Egmonden gewijzigd vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

De Nota zienswijzen en het bestemmingsplan 2e herziening Egmonden 
(NL.IMRO.0373.BPG10002herzEgmnd2‐B001) gewijzigd vast te stellen 

besluit De raad heeft conform besloten.   

 

agendapunt  5. Voorstel betreft een verklaring van geen bedenkingen af te geven 
 voor de nieuwbouw van een jeugdcentrum aan de Visweg 45a te 
 Egmond-Binnen 

voorgesteld 
besluit 

- Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor:  
- De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een jeugdcentrum 

tegen het bestaande dorpshuis ‘De Schulp’ op het perceel Visweg 45 A in 
Egmond-Binnen 

besluit De voorzitter legt het voorstel ter stemming voor. De fracties Kies Lokaal, 
CDA, PvdA, D66, GL en VVD stemmen voor. De fractie van GB stemt tegen 
in verband met de gerezen problemen. Het voorstel is aangenomen met 19 
stemmen voor en 2 tegen. 

 

agendapunt  6. Voorstel betreft het bestemmingsplan Woningbouw en Agrarisch 
bedrijf Hargerweg Groet, inclusief de Nota beantwoording 
zienswijzen, met daarin opgenomen wijzigingen vast te stellen, de 
beeldkwaliteitsplannen Hargerweg 2 te Groet en Nieuw boerenerf 
te Groet toe te voegen aan de Welstandsnota Bergen (2004) 

voorgesteld 
besluit 

- Het bestemmingsplan "Woningbouw en Agrarisch bedrijf Hargerweg, 
Groet", kenmerk NL.IMRO.0373.BPG06003hargerweg-B001, inclusief de 
"Nota beantwoording zienswijzen, met de daarin opgenomen wijzigingen 
vast te stellen; 

- De beeldkwaliteitsplannen "Hargerweg 2" te Groet en "Nieuw boerenerf te 
Groet" toe te voegen aan de Welstandsnota Bergen (2004). 

besluit De raad heeft conform besloten.   

 

agendapunt  7. Voorstel betreft het bestemmingsplan Herenweg 58 en het 
 bestemmingsplan Jan Apeldoornweg 4, inclusief de nota 
 zienswijzen, vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. het bestemmingsplan Herenweg 58 vast te stellen 
 (NL.IMRO.0373BP01201herenweg58-B001) 
2. Het bestemmingsplan Jan Apeldoornweg 58, inclusief de nota 

zienswijzen, vast te stellen. 

besluit De raad heeft conform besloten.   

 

agendapunt  8. Voorstel betreft het bestemmingsplan Nieuwedam 2 Schoorl vast 
te stellen 

voorgesteld 
besluit 

Het bestemmingsplan 'Nieuwedam 2 Schoorl' (bijlage I) vast te stellen op 
basis van artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) 

besluit De raad heeft conform besloten.   
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agendapunt  9. Voorstel betreft in te stemmen met het Splitsingsbeleid gemeente 
 Bergen 2016 

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met het 'Splitsingsbeleid gemeente Bergen 2016' 

besluit De raad heeft conform besloten.   

 

agendapunt  10. Voorstel betreft het vaststellen van de Parkeerverordening 2017 

voorgesteld 
besluit 

De Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van 
vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2017) vast te 
stellen. 

besluit De raad heeft conform besloten.   

 

agendapunt  11. Voorstel betreft het vaststellen van de verordening tot wijziging 
 van de Huisvestingsverordening 2015 

voorgesteld 
besluit 

De Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente 
Bergen 2015 vast te stellen. 

behandeling 
moties 14 en 1 

De heer Wals (D66) dient een motie (MOTIE 14) in, mede namens Kies 
Lokaal, PvdA en CDA. 
Wethouder Van Huissteden neemt de motie over en zal onderzoek laten 
doen.  
Mevrouw Glas (Kies Lokaal) dient een motie (MOTIE 1) in, mede namens 
GB, VVD en de PvdA.   
Portefeuillehouder Van Huissteden neemt de motie over en zal onderzoek 
laten doen. Bij een aantal overwegingen heeft de wethouder een ander 
beeld. Hij stelt voor om begin volgend jaar de vragen met de 
fractiewoordvoerders te bespreken, maar niet op alle vragen zal antwoord 
gegeven kunnen worden vanwege privacyaspecten. Er is een evaluatie 
gevraagd die in juli afgerond dient te zijn.  

besluit De voorzitter brengt het voorstel voor wijziging van de 
Huisvestingsverordening 2015 in stemming. Het voorstel wordt unaniem 
aangenomen.  
Motie 14 van D66 wordt unaniem aangenomen.  
Motie 1 van Kies Lokaal wordt unaniem aangenomen. 

 

agendapunt  12. Voorstel betreft het vaststellen van de interne klachtenregeling 
gemeente Bergen 2017 

voorgesteld 
besluit 

De 'Interne klachtenregeling gemeente Bergen 2017' vast te stellen, voor 
zover het zijn eigen bevoegdheid betreft. 

besluit De raad heeft conform besloten.   

 

agendapunt  13. Voorstel betreft het vaststellen van de begrotingswijziging voor de 
 ontwikkeling van het Maritieme centrum aan de Werf in Egmond 
 aan Zee 

voorgesteld 
besluit 

- Een eenmalige bijdrage van € 161.917,33 beschikbaar te stellen om de 
ontwikkeling van het Maritieme centrum aan De Werf in Egmond aan Zee 
mogelijk te maken; 

- de benodigde grond over te dragen aan Stichting de Egmonder Pinck en 
de KNRM; 
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- indien de activiteiten van Stichting de Egmonder Pinck eindigen, het recht 
van levering te bedingen; 

- over te gaan tot verkoop van de twee vrijkomende panden aan de 
Julianastraat en Schipper van der Plasstraat in Egmond aan Zee; 

- in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 

besluit De raad heeft conform besloten.   

 

agendapunt  14. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële mutaties uit de 
voorbereiding jaarrekening 2016, de autonome ontwikkelingen en 
investering en de begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

- De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; 
- De onderstaande financiële mutaties uit de 'Voorbereiding Jaarrekening 

2016 " betreffende de autonome ontwikkelingen en investeringen vast te 
stellen. 

besluit De raad heeft conform besloten.   

 

agendapunt  15. Voorstel betreft de Leges- en belastingverordeningen 2017 vast te 
 stellen 

voorgesteld 
besluit 

- De raad besluit de belastingverordeningen 2017 vast te stellen; 
- De raad besluit de Verordening tot intrekking van de Verordening   

hondenbelasting 2016 vast te stellen; 
- De raad besluit de kwijtscheldingsregels 2017 vast te stellen; 
- De raad besluit de kostenonderbouwing naheffingsaanslag  

parkeerbelastingen 2017 vast te stellen 

besluit De raad heeft conform besloten.   

 

agendapunt  16. Voorstel betreft de nota van zienswijzen en de Structuurvisie 
 Egmond aan den Hoef vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

- De Nota van zienswijzen structuurvisie Egmond aan den Hoef  vast te 
stellen; 

- Bij Deelgebied 7 westelijke verbinding de volgende tekst toe te voegen: 
(p. 41 onder de tweede kolom): 

- "Een mogelijke ontwikkeling van de zoeklocatie tot een voetbalcomplex, 
zal gezien de demografische prognoses in de planperiode, beperkt 
worden tot maximaal vijf voetbalvelden met de daarbij behorende 
voorzieningen en accommodaties."; 

- De structuurvisie Egmond aan den Hoef (B01043.200888-E07035.000013 
juli 2016) NL.IMRO.0373.SVEgmondadhoef-B001 vast te stellen. 

behandeling 
amendement A  

Mevrouw Braak-van Kasteel (GL) dient een amendement (Amendement A) in 
voor aanpassing van de besluittekst.  
Portefeuillehouder Snabilie ontraadt het amendement, want het voegt niets 
toe aan de structuurvisie waarin twee landmarks zijn genoemd, want er zijn 
nog veel meer landmarks. Bovendien valt het buiten het plangebied van de 
structuurvisie. Als de zoeklocatie sport niet wordt gekozen, dan blijft de 
bestemming zoals die is, namelijk agrarisch.  
Mevrouw Braak-Van Kasteel (GL) vindt de genoemde landmarks, de molen 
en de blauwe paal, summier. Een aardmonument wordt als een belangrijk 
aspect gezien, vandaar het voorstel dit toe te voegen aan de structuurvisie. 
De heer Zeiler (GB) steunt het amendement.  

besluit De voorzitter brengt amendement A in stemming. Het amendement wordt 
verworpen met 8 stemmen voor (GB, GL, VVD) en 13 tegen (PvdA, Kies 
Lokaal, CDA, D66 
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Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld met 16 stemmen voor (VVD, D66, 
CDA, Kies Lokaal, PvdA ) en 5 stemmen tegen (GB en GL). 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  17. Voorstel betreft te kiezen voor het plan de 7 dorpelingen van 
Schrama voor de Harmonielocatie in project Mooi Bergen 2.0 en 
het college opdracht te geven hiertoe een vervolgovereenkomst 
met Schrama aan te gaan en de planologische procedure op te 
starten 

voorgesteld 
besluit 

 Te kiezen voor het plan "de 7 dorpelingen" van Schrama B.V.; 

 Het college opdracht te geven hiertoe een vervolgovereenkomst met 
Schrama B.V. aan te gaan en de planologische procedure op te starten. 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter geeft aan dat op verzoek van de fracties eerst algemene 
beschouwingen worden gehouden over het voorstel dat voorligt, waarna 
vragen de fracties elkaar kunnen bevragen. En dat in tweede termijn het 
debat plaatsvindt. 
 
Eerste termijn 
Algemene Beschouwingen van de fracties (zie bijlage besluitenlijst) 
 
Tweede termijn 
De heer Snijder en de heer Wals (D66) dienen vier moties in: 
Motie 5 over het realiseren van een huiskamer in het oude raadhuis; 
Motie 4 kunst en cultuur; 
Motie 3 over de verticale tuin; 
Motie 2  over invulling winkelruimte twee zusters.  
 
Mevrouw Braak-Van Kasteel (GL) stelt voor een projectteam in te schakelen 
om als bemiddelaar op te treden. In de gesprekken kunnen de moties die zijn 
ingediend met verzoek tot wijziging van het plan, meegenomen worden.  
 
Mevrouw Grooteman (CDA) vraagt zich af wat de waarde is van een 
dergelijke bemiddeling. Veel burgers willen stoppen met onderzoeken en nu 
eindelijk een besluit nemen. Mevrouw Braak-van Kasteel (GL) antwoordt dat 
een dergelijk traject slechts drie maanden kost. 
 
De heer Halff (D66) vraagt wat er gebeurt als er geen eenduidig besluit 
genomen kan worden na drie maanden. Mevrouw Braak-Van Kasteel (GL) 
meldt dat het projectteam kijkt naar het grotere geheel. Zij hoopt dat de 
fracties dit voorstel overnemen.  
 
De heer Roem (VVD) betwijfelt het nut van een dergelijke bemiddeling. De 
moties van D66 zijn gericht op de 7 dorpelingen en die insteek kiest de VVD 
niet, want die kiest voor het compromisvoorstel. Als het college deze wensen 
niet overneemt, wat doet D66 dan? De heer Snijder (D66) wil eerst de reactie 
van het college afwachten.  
 
De heer Zwart (CDA) meldt dat op het moment dat het plan naar de 
commissie bestemmingsplannen gaat, de raad de mogelijkheid heeft om te 
controleren in hoeverre de moties hierin verwerkt zijn.  
 
De heer Roem (VVD) stelt voor dat het projectteam alle moties meeneemt.  
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De heer Ooijevaar (CDA) constateert dat nauwelijks is ingegaan op de 
verkeersstroom en het openbare plein grenzend aan achtertuinen.  
 
De heer Roem (VVD) heeft cijfers naar voren gebracht en daar wordt ook 
niet op ingegaan. Hij dient mede namens GB en GL een amendement in 
over “Centrum Bergen Harmonielocatie” (amendement B). 
 
Mevrouw Groen-Bruschke (GL) meent dat het erom gaat dat veel mensen 
een keuze hebben gemaakt. Beide plannen kennen positieve punten en de 
uitkomst van een bemiddeling door een projectteam is onzeker. 
 
De heer Zeiler (GB) zal later reageren op de moties van het CDA, maar een 
aantal zou eigenlijk een amendement moeten zijn. De moties van D66 zijn 
camouflagemoties en heel vriendelijk. 
 
Mevrouw Glas (Kies Lokaal) dient motie 13 in over sociale huurwoningen 
voor jongeren.   
 
Mevrouw Paping (VVD) maakt zich zorgen over de tweespalt die door Mooi 
Bergen dreigt te ontstaan, zowel in het dorp als in de raad. Zij doet een 
beroep op de voorzitter als “moeder van de raad” hier iets aan te doen. 
 
De voorzitter ziet de tweespalt ook en is daar bezorgd over, maar het is aan 
de politiek om een standpunt in te nemen. De gemeenteraad is het hoogste 
orgaan en de voorzitter kan geen knopen doorhakken. Zij stelt voor straks de 
vergadering kort te schorsen om het college te vragen op de oproep te 
reageren. 
  
De heer Zeiler (GB) vindt motie 13  van Kies Lokaal prematuur. Hij stelt voor 
deze voorlopig aan te houden en later in te dienen. 
 
Mevrouw Grooteman (CDA) heeft juist allerlei belevingen gecheckt en zal 
daarom een aantal moties indienen, want deze gaan over voor de burgers 
hele belangrijke zaken: 
Motie 6 betreft het geschilderd huis; 
Motie 7 over de buitenkant van de Aldi; 
Motie 8 over het voorkomen van potentieel sluipverkeer Karel de Grotelaan; 
Motie 9 over winkelwagens; 
Motie 10 over de parkeertarieven; 
Motie 11: geen vierde supermarkt op de locatie Aldi. 
 
De heer Roem (VVD) constateert dat een aantal moties niet haalbaar is. Hoe 
zwaar weegt de wens van de bevolking dan nog? 
 
Mevrouw Grooteman (CDA) wil in gesprek gaan met het college. Het CDA 
heeft goed geluisterd naar de inwoners en veel mensen willen dat er nu een 
besluit wordt genomen. Als e.e.a. niet haalbaar is, dan wordt de situatie 
heroverwogen. 
 
De heer Roem (VVD) stelt voor nu uitstel te vragen en daarna een besluit te 
nemen.  
 
Mevrouw Kindt (PvdA) dient motie 12 in over het sociale huursegment.  
De heer Zeiler (GB) vraagt of de motie van de PvdA financieel haalbaar is. 
De moties van het CDA bewegen zich op allerlei terreinen. Is dit een poging 
om iets aardigs te doen voor het alternatieve plan? Een aantal moties betreft 
uitvoering en dat is aan het college.  
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Mevrouw Kindt (PvdA) meent dat haar motie financieel wel haalbaar is. 
 
Schorsing 
De voorzitter reageert eerst op de vraag van mevrouw Paping. Het college 
heeft een besluit genomen waar veel tijd, zorg en energie aan is besteed. 
Men is niet over een nacht ijs gegaan, daarom wordt het besluit niet 
aangepast. De voorzitter ziet niet zozeer tweespalt, maar wel dat de 
meningen verdeeld zijn. Zij stelt voor na het kerstreces met de 
fractievoorzitters te overleggen over het maken van verbinding en 
daarin wil zij graag specifiek een rol vervullen, wel tegen de 
achtergrond van de verantwoordelijkheid van de politieke partijen. Zij 
zal hiertoe het initiatief nemen. 
 
De voorzitter geeft het college het woord om te reageren op het ingediende 
amendement en de moties. 
 
Portefeuillehouder Rasch is onder de indruk van de bijeenkomst vanavond. 
Er zijn geen vragen gesteld aan het college, deze zijn in het voortraject aan 
de orde gekomen. Het college ontraadt het amendement, omdat dit oproept 
opnieuw te beginnen met de situatie van twee jaar geleden toen de 
mogelijkheid werd geboden voor alternatieve plannen. Een aantal suggesties 
die toen zijn gedaan, zijn verwerkt in het definitieve plan. Daarom moet 
vanavond besloten worden over het collegevoorstel.  
 
De heer Roem (VVD) betreurt deze reactie en het feit dat de kans niet benut 
wordt om juridische procedures te voorkomen. Het gaat om een 
inventarisatie van wat er nu ligt en niet over het herhalen van het proces van 
de afgelopen twee jaar.  
 
Portefeuillehouder Rasch refereert aan motie 2, de invulling van de 
winkelruimte de twee zusters. Deze motie wordt overgenomen. Motie 3, 
verticale tuin, terugrapportage aan het college. De motie wordt overgenomen 
omdat het plan hierdoor nog groener wordt. Motie 4, bijdrage aan cultuurpad, 
wordt overgenomen. Motie 5 wordt door portefeuillehouder Van Huissteden 
beantwoord. Motie 6, het geschilderde huis, wordt overgenomen.  
 
Mevrouw Grooteman (CDA) meldt dat motie 7 wordt ingetrokken. Men sluit 
zich aan bij de motie van D66 over de vitrines, kunst en het cultuurpad. 
De voorzitter constateert dat motie 7 is ingetrokken. 
 
Portefeuillehouder Rasch refereert aan motie 8 en neemt deze over. Hierop 
wordt bij de uitwerking teruggekomen. Dat geldt ook voor de winkelwagens. 
Motie 10, tarieven ondergrondse parkeergarage, wordt overgenomen.  
 
De heer Houtenbos (VVD) meent dat parkeren op de openbare weg en in de 
parkeergarages verschillende btw-regiems kennen. Het lijkt onmogelijk om 
deze tarieven gelijk te stellen. 
 
Portefeuillehouder Rasch meldt dat het gaat om een koppeling, zodat 
voorkomen wordt dat het een veel duurder of goedkoper wordt dan het 
ander. Er wordt opgeroepen tot een andere invulling van de supermarkt. Het 
college gaat zich hiervoor inzetten. Motie 12 en 13 worden door 
portefeuillehouder Van Huissteden behandeld. 
 
Portefeuillehouder Van Huissteden constateert dat drie moties 
volkshuisvesting betreffen. Motie 5 betreft het accommodatiebeleid en deze 
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optie zal serieus overwogen worden. Hij gaat hiermee aan de slag. Motie 12, 
sociale woningen in het plan de 7 dorpelingen, wordt overgenomen. Motie 
13, overweging onder streepje 4, een sociale huurwoning van een 
particuliere eigenaar dient voor verhuur ook via het SVNK aangeboden te 
worden. SVNK hanteert de huisvestingsverordening.  
 
De heer Zeiler (GB) stelt voor dit in een later stadium aan de orde te stellen. 
Portefeuillehouder Van Huissteden heeft hier geen moeite mee.  
 
Mevrouw Glas (KL) zal de motie aanhouden tot er onderzoek gedaan is.  
 
De voorzitter vraagt of men tot besluitvorming kan overgaan.  
 
De heer Roem (VVD) zal een motie indienen na afloop van de behandeling 
van de moties van de coalitie. 
 
De voorzitter geeft de raadsleden een groot compliment voor de grote 
hoeveelheid tijd die zij hebben besteed aan dit voorstel. Zij begrijpt dat veel 
mensen teleurgesteld zijn, maar de raadsleden nemen hun taak heel serieus 
en zij zijn weloverwogen tot een besluit gekomen.  
 
Schorsing 
De heer Roem (VVD) dient namens de VVD samen met GL en GB een motie 
van wantrouwen in tegen het college.  
 
De heer Halff (D66) vindt dit een beschamende vertoning. De oppositie heeft 
zelf bijgedragen aan verharding van het debat en de tweedeling in de 
samenleving. Een motie van treurnis in de richting van de indieners van de 
motie van wantrouwen zou hier op zijn plaats zijn, als dat staatsrechtelijk 
mogelijk zou zijn. 
 
De heer Smook (Kies Lokaal) sluit zich hierbij aan.  
Mevrouw Grooteman (CDA) sluit zich hierbij aan.  
De heer Van der Leij (PvdA) sluit zich hierbij aan.  
 
De heer Roem (VVD) spreekt namens de oppositie en het is bekend dat zij 
gesteund worden door heel veel inwoners van Bergen.  

besluit Amendement B wordt verworpen met 10 stemmen voor (GL, VVD, GB, 1 lid 
PvdA) en 12 stemmen tegen (1 lid PvdA, CDA, KL, D66).   
 
Het voorstel wordt ongewijzigd aangenomen met 12 stemmen voor (1 lid 
PvdA, CDA, Kies Lokaal en D66) en 10 tegen (GB, VVD, GL, 1 lid PvdA).  

stemming over de 
moties 

Motie 2 wordt aangenomen met 13 stemmen voor (PvdA, CDA, Kies Lokaal, 
D66) en 9 tegen (GB, VVD, GL). 
Motie 3 wordt aangenomen met 13 stemmen voor (PvdA, CDA, Kies Lokaal, 
D66) en 9 tegen (GB, VVD, GL). 
Motie 4 wordt aangenomen met 13 stemmen voor (PvdA, CDA, Kies Lokaal, 
D66) en 9 tegen (GB, VVD, GL). 
Motie 5 wordt aangenomen 13 stemmen voor (PvdA, CDA, Kies Lokaal, D66) 
en 9 tegen (GB, VVD, GL). 
Motie 6 wordt aangenomen met 13 stemmen voor (PvdA, CDA, Kies Lokaal, 
D66) en 9 tegen (GB, VVD, GL). 
Motie 7: ingetrokken. 
Motie 8 wordt aangenomen met 13 stemmen voor (PvdA, CDA, Kies Lokaal, 
D66) en 9 tegen (GB, VVD, GL). 
Motie 9 wordt aangenomen met 13 stemmen voor (PvdA, CDA, Kies Lokaal, 
D66) en 9 tegen (GB, VVD, GL). 
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Motie 10 wordt aangenomen met 13 stemmen voor (PvdA, CDA, Kies 
Lokaal, D66) en 9 tegen (GB, VVD, GL). 
Motie 11 wordt aangenomen met 13 stemmen voor (PvdA, CDA, Kies 
Lokaal, D66) en 9 tegen (GB, VVD, GL). 
Motie 12 wordt aangenomen met 13 stemmen voor (PvdA, CDA, Kies 
Lokaal, D66) en 9 tegen (GB, VVD, GL). 
Motie 13 wordt aangehouden. 
Motie van wantrouwen wordt verworpen met 9 stemmen voor (GB, GL, VVD) 
en 13 tegen (PvdA, CDA, Kies Lokaal, D66). 

bijlagen  

 

agendapunt  18. Schorsing 
 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter schorst de vergadering tot 20 december 2016. 

 

Bergen, 19 december 2016 

 


