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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. Zij meldt dat de heer Roem bij de behandeling van 
agendapunten 14,15 en 16 heeft aangegeven op de publieke tribune plaats 
te nemen.  

 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

Er zijn 4 moties vreemd aan de orde van de vergadering. aangekondigd die 
na het laatste agendapunt behandeld zullen worden. Het betreft:   
- Aangekondigde bomenkap in de Schoorlse duinen.  
- Plaatsing windmolenpark voor de kust.  
- Nul-op-de-meterwoningen bij toekomstige bouwplannen op gronden 

in het bezit van de gemeente.  

http://www.raadbergen-nh.nl/
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- Evaluatie in 2017 van de Huisvestingsverordening 1 juli 2015.  
 
De VVD en Kies Lokaal willen een stemverklaring afleggen bij punt 9. 
GroenLinks heeft een stemverklaring bij agendapunt 18. Gemeentebelangen 
legt een stemverklaring af bij agendapunten 5 en 17.  
 
Mevrouw Groen-Bruschke doet een ordevoorstel. Zij wil graag dat 
agendapunt 18 als bespreekpunt aan de orde komt. De voorzitter brengt het 
voorstel in stemming. Het voorstel wordt verworpen. Mevrouw Groen-
Bruschke meldt dat zij bij de behandeling van het agendapunt met een 
stemverklaring zal komen. 

besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

agendapunt  2.a. Motie betreft een herstemming wegens het staken der stemmen in 
 de raad van 7 juli 2016. Onderwerp: vervallen eigen bijdrage 
 dagbesteding horende bij Kadernota 2017 

samenvatting 
besprokene 

De motie inzake vervallen eigen bijdrage dagbesteding behorende bij de 
kadernota 2017 wordt opnieuw in stemming gebracht.  
De motie was ingediend door D66, GroenLinks en Gemeentebelangen.  
 
In de motie wordt het college opgedragen:  

- Met ingang van 1 januari 2017 de eigen bijdrage dagbesteding, ten 
behoeve van zowel groep als individuele begeleiding, te laten 
vervallen.  

- Het tekort van 118.650 euro ten laste te brengen van de stelpost 
WMO.  

besluit De motie wordt met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.  
 
D66, GroenLinks, VVD en Gemeentebelangen stemmen voor de motie. 
PvdA, CDA en Kies Lokaal stemmen tegen de motie.   

 

agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 13 september 
 2016 

besluit 

 

De lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 13 september 2016 
wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 27 tot en met week 38 

besluit 
 

De raad neemt de lijst met ingekomen stukken van week 27 tot en met 38 
voor kennisgeving aan en stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening.  
De heer Zeiler (Gemeentebelangen) vraagt de brief van Buurtvereniging de 
Negen Nessen d.d. 10 augustus inzake vergunningsvrij bouwen op de 
ingekomen stukken lijst te plaatsen.  

 
 

agendapunt 3.c. Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake 
 handhaving permanente bewoning recreatiewoningen 

besluit 
 

Mevrouw Braak (GroenLinks) is tevreden over de beantwoording en zal 
desgewenst hierop terugkomen bij de begrotingsbehandeling.  

 

agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen 
 inzake afsluiting Bergerweg wegens werkzaamheden 
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besluit 
 

De heer Haring (Gemeentebelangen) is niet tevreden over de 
beantwoording. Zijn fractie vindt de toon van de beantwoording defensief. Op 
28 september 2016 staat in de nieuwsbrief van het college informatie over de 
plannen. Deze nieuwsbrief is gedateerd op 20 september en had eerder 
verstuurd kunnen worden. Gemeentebelangen kan hieruit opmaken dat het 
indienen van schriftelijke vragen alleen dient om het onderwerp door te 
verwijzen naar de commissie. Hij neemt dit op in het presidium.  

 

agendapunt 3.e. Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake 
 Cultureel Bergens Platform CBP 

besluit 
 

Mevrouw Braak (GroenLinks) is niet geheel tevreden over de beantwoording 
en zal hierop terugkomen bij de begrotingsbehandeling.  

 

agendapunt 3.f. Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake initiatief 
 reddingsbrigade 

besluit 
 

Het CDA is tevreden met de beantwoording en men spreekt waardering uit 
voor alle vrijwilligers en in het bijzonder die van de reddingsbrigades.  

 
 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft het bestemmingsplan Omloop 22 Schoorl vast te 
stellen 

voorgesteld 
besluit 

Het bestemmingsplan Omloop 22 Schoorl 
(NL.IMRO.0373.BPG04010Omloop22-C001) vast te stellen. 

besluit Conform besloten.  

 

agendapunt  5. Voorstel betreft het bestemmingsplan Parkhotel Bergen NH vast te 
 stellen 

voorgesteld 
besluit 

Het bestemmingsplan Parkhotel Bergen (NH) (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). 

stemverklaring De heer Zeiler (Gemeentebelangen) kan niet instemmen met het voorstel om 
de volgende redenen:  

- Het architectonisch ontwerp is goed, maar het bouwvolume is te 

groot.  

- Bij de voorbereiding in de commissie zijn geen rapporten overlegd 

inzake de bezonning of  schaduwwerking op de achtergelegen erven 

en wat dit voor consequenties heeft voor de waterhuishouding van 

het plangebied.  

- Het archeologisch rapport is ver beneden de maat.  

De dubbelfunctie horeca/detailhandel zal mogelijk nadelige gevolgen kunnen 
hebben voor het slinkende winkelbestand en de bestaande viskraam op de 
hoek. De toezegging van de portefeuillehouder over deze ontwikkeling vindt 
zijn fractie boterzacht. 

besluit Conform besloten.  
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agendapunt  6. Voorstel betreft het bestemmingsplan Partiële herziening 
buitengebied Herenweg 288b Egmond aan den Hoef vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

Het bestemmingsplan "Partiële herziening Buitengebied Herenweg 288b- 
Egmond a/d Hoef" (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 Conform besloten. 

 

agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van het gemeentelijke  
rioleringsplan (GRP) 2016-2020 

voorgesteld 
besluit 

Het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2016-2020 vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  8. Voorstel betreft het vaststellen van de Visie 2016-2019 op 
voorzieningen, activiteiten en accommodaties 

voorgesteld 
besluit 

De visie voorzieningen, activiteiten en accommodaties 2016-2019 vast te 
stellen. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  9. Voorstel betreft in te stemmen met de huisvesting van de raadzaal 
 op de locatie ‘Frats’ en de daarbij behorende begrotingswijziging 
 vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

- kennis te nemen van het onderzoek en de vergelijking van locaties, 
zoals beschreven in de notitie 'Huisvesting van de raad van Bergen'; 

- in te stemmen met de huisvesting van de raadzaal op de locatie 'Frats'; 
- in te stemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde budget 

voor de investeringen; 
- in te stemmen met bijgaande begrotingswijzigingen voor de aanschaf 

van meubilair en bouwkosten. 

stemverklaringen Mevrouw Luttik (Kies Lokaal) vindt de gekozen locatie niet de beste locatie 
omdat men geen luxe pluche wil. Ook de raad moet sober- en doelmatigheid 
betrachten. Kies Lokaal had liever gezien dat de raadzaal in het huidige 
gemeentehuis wordt gerealiseerd. Aanpassingen aldaar kunnen tegen  
minder kosten gerealiseerd worden en het gemeentehuis is beter bereikbaar.  
 
De heer Roem (VVD) stemt tegen het besluit. Gelet op de huidige begroting 
vindt zijn fractie het niet goed richting de inwoners als de raadzaal in het 
pluche in Frats wordt gehuisvest. Er kan met enige aanpassing goed in de 
Beeck worden vergaderd. Daarnaast vindt men de huisvesting van de 
jongeren onvoldoende belicht en wordt er teveel gepreludeerd op het niet 
doorgaan op een bestuurlijke visie.  

besluit De voorzitter van de raad brengt het voorstel in stemming. PvdA, 
Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 stemmen voor. Kies Lokaal en VVD 
stemmen tegen. Het voorstel wordt met 13 stemmen voor en 8 tegen 
aangenomen. 

 

agendapunt  10. Voorstel betreft het vaststellen van het Subsidieplan sociaal/ 
maatschappelijk domein en de aansturingstructuur 2016-2019 
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voorgesteld 
besluit 

Het ontwerp Subsidieplan Sociaal/Maatschappelijk Domein en specifiek de 
Aansturingsstructuur 2016-2019 vast te stellen, met als doel subsidies te 
monitoren en de sturingsinvloed op subsidies te vergroten. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  11. Voorstel betreft in te stemmen met de terinzagelegging van de 
 concept Economische visie Bergen 

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met de terinzagelegging van de concept economische visie 
Gemeente Bergen 2016-2030. 

besluit Conform besloten. 
 

agendapunt  12. Voorstel betreft in te stemmen met de terinzagelegging van de 
concept visie dorpshart Schoorl 

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met de terinzagelegging van de concept visie dorpshart 
Schoorl. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  13. Voorstel betreft het instemmen met het verslag en de reactie erop 
 van archief-KPI’s gemeente Bergen 2016 (interbestuurlijk toezicht) 

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met het verslag van de archief-KPI's gemeente Bergen 2016. 

besluit Conform besloten. 
 

 

agendapunt  14. Voorstel betreft het vaststellen van de in BUCH verband 
geharmoniseerde Financiële verordening 2017 

voorgesteld 
besluit 

De Financiële verordening 2017 vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  15. Voorstel betreft het vaststellen van de in BUCH verband 
 geharmoniseerde Nota Activabeleid 2017 

voorgesteld 
besluit 

- De Nota activabeleid 2017 en de bijbehorende bijlage afschrijvingstabel 
vast te stellen en van toepassing te verklaren met ingang van 1 januari 
2017. 

- De eerdere Nota activabeleid 2014 en bijbehorende afschrijvingstabel die 
door u is vastgesteld op 30 januari 2014 komen hiermee te vervallen. 

besluit Conform besloten. 
 

 

agendapunt  16. Voorstel betreft het vaststellen van de in BUCH verband 
geharmoniseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2017 en het 
Treasury statuut 2017 

voorgesteld 
besluit 

- De Nota reserves en Voorzieningen 2017 vast te stellen en van 
toepassing te verklaren met ingang van 1 januari 2017. 
De eerdere Nota Reserves en Voorzieningen die door u is vastgesteld op 
30 januari 2014 komt hiermee te vervallen. 



 

bladzijde 6 van 10 

 

- Het Treasury statuut 2017 vast te stellen en van toepassing te verklaren 
met ingang van 1 januari 2017. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  17. Voorstel betreft de 3e herziening Bestemmingsplan Schoorl, 
kernen en buurtschappen vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

Het bestemmingsplan 3e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen 
(bijlage 1), vast te stellen op basis van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) 

stemverklaring De heer Zeiler (Gemeentebelangen) vindt het voorgestelde besluit een 
aanvaardbaar compromis. Er wordt een mogelijkheid geboden om een en 
ander te repareren. Hij spreekt de wens uit dat deze reparatie standhoudt. Er 
zijn brieven ontvangen van een van de partijen, maar daar kan zijn fractie 
niets mee. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  18. Voorstel betreft het vaststellen van Kaders en procedureafspraken 
CPO Watertorengebied in Egmond aan Zee, alsmede financiële 
afspraken en de daarbij behorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

1. Over te gaan tot aankoop van de Koopstartlicentie voor het Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project de Watertoren; 

2. De bijbehorende Kaders en procedureafspraken CPO, 29-9-2016, 
Watertorenterrein te Egmond aan Zee, vast te stellen (bijlage 1); 

3. De kosten voor de aankoop van de Koopstartlicentie en de taxatie op te 
nemen in de begroting Wonen voor 2017 en 2018; 

4. De taxatiekosten ten behoeve van de uitvoering van de 
Koopstartregeling voor haar rekening te nemen; 

5. Om bij uitvoering van de Koopstartregeling, de vergoeding die de koper 
op een later moment betaalt aan de gemeente bij verwerving van het 
volle eigendom, toe te kennen aan de bestemmingsreserve Sociale 
woningbouw; 

6. Om de opbrengsten uit de verkoop van de gronden tegen sociale 
grondprijs toe te voegen aan de algemene reserve; 

7. Bijgevoegde begrotingswijziging goed te keuren; 
8. Het college opdracht te verlenen om boven genoemde besluiten uit te 

voeren. 

stemverklaring Mevrouw Groen-Bruschke (GroenLinks) vindt de argumenten om te kiezen 
voor koopstart en niet voor koopgarant niet goed onderbouwd. Zij zal daarom 
tegen dit besluit stemmen.  
 

besluit Conform besloten. 

 
 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  19. Voorstel betreft het gewijzigd Bestemmingsplan 1e herziening 
Schoorl, kernen en buurtschappen vast te stellen, conform 
reparatiebesluit en oplegnotitie  

voorgesteld 
besluit 

1. Het raadsbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan 1e 
Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen d.d. 25 juni 2015 te 
herzien en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen conform het 
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reparatiebesluit 1e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen 
(bijlage 1) en de wijzigingen uit de oplegnotitie d.d. 27 september 
2016.  

2. Het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en 
belanghebbenden in de gelegenheid te stellen tegen de in het 
reparatiebesluit genoemde wijzigingen beroep in te stellen.  

tekst ingediende 
stukken 

 

stemming Alle fracties stemmen voor dit voorstel.  

besluit Met algemene stemmen aangenomen. 

 

agendapunt  20. Voorstel betreft in te stemmen om de percelen oude Heereweg 
3Zb,  3Zc, 3Zd en 3Ze in Schoorl te bestemmen tot Natuur met voor 
iedere eigenaar/eigenaren persoonsgebonden overgangsrecht voor 
recreatief gebruik en dit te laten vertalen in een ontwerp 
bestemmingsplan 

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen om de percelen Oude Heereweg 3 Zb, Oude Heereweg 3 Zc, 
Oude Heereweg 3 Zd en Oude Heereweg 3 Ze in Schoorl te bestemmen tot 
Natuur met voor iedere eigenaar/eigenaren persoonsgebonden 
overgangsrecht voor recreatief gebruik en dit te laten vertalen in een ontwerp 
bestemmingsplan. 

samenvatting 
besprokene 

Er wordt bij dit onderwerp een amendement en een motie ingediend. De 
voorzitter brengt eerst het amendement in stemming, daarna het voorstel en 
daarna de motie.  

amendement VVD en Gemeentebelangen.  
In het amendement (A) wordt voorgesteld om het raadsbesluit als volgt te 
wijzigen:  

- In te stemmen om de percelen Oude Heereweg 3Zb, Oude Heereweg 

3Zc, Oude Heereweg 3Zd en Oude Heereweg 3Ze in Schoorl te 

bestemmen tot natuur 

motie  VVD 
In de motie 1 wordt het college verzocht:  
Om per direct tot handhaving over te gaan en de raad hiervan middels een 
afschrift te informeren. 

stemming 
amendement A 

Verworpen: 6-15 
Gemeentebelangen en de VVD stemmen voor het amendement.  
Kies Lokaal, CDA, PvdA, GroenLinks en D66 stemmen tegen het 
amendement.  

stemming 
raadsvoorstel 

Conform besloten: 15-6 
GroenLinks, D66, PvdA, CDA en Kies Lokaal stemmen voor het voorstel.  
VVD en Gemeentebelangen stemmen tegen het voorstel.  

stemming motie Verworpen: 6-15 
VVD en Gemeentebelangen zijn voor de motie. Kies Lokaal, CDA, PvdA, 
D66, GroenLinks zijn tegen de motie. 

Besluit Het raadsvoorstel is ongewijzigd vastgesteld 

 

agendapunt  21. Voorstel betreft het vaststellen van het principebesluit de locatie 
 BSV terrein te ontwikkelen voor sociale- en vrije sector huur en de 
 daarbij behorende categorieën  
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voorgesteld 
besluit 

 Het principebesluit te nemen dat deze locatie in samenwerking met 
woningstichting Kennemer Wonen wordt herontwikkeld voor de realisatie 
van sociale- en vrije sector huurwoningen; 

 in afwijking van het gangbare volkshuisvestingsbeleid als uitgangspunt te 
hanteren dat minimaal 50% van de huurwoningen in categorie 1 en 2 
wordt gerealiseerd; 

 Het college opdracht te geven nut en noodzaak van de woningbouw te 
laten aantonen door middel van toepassing van de ladder van duurzame 
verstedelijking; 

 De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen 

procedure Er worden bij dit agendapunt een amendement en drie moties ingediend. De 
voorzitter brengt eerst het amendement in stemming, daarna het voorstel en 
daarna de moties. 

amendement B D66, PvdA, Kies Lokaal, CDA en Gemeentebelangen.  
 
In het amendement (B) wordt voorgesteld om het raadsbesluit te wijzigen in:  

- Het principebesluit te nemen dat deze locatie wordt aangewezen als 

potentiële woningbouwlocatie.  

- Het college opdracht te geven:  

- Nut en noodzaak van de woningbouw te laten aantonen door 
middel van toepassing van de ladder van duurzame 
verstedelijking;  

- In samenwerking met woningstichting Kennemer Wonen een 
stedenbouwkundig verkavelingsplan te laten opstellen waarin 
ruimte is voor sociale huurwoningen, vrije sector 
huurwoningen en 15 koopwoningen;  

- Te onderzoeken of de starters op de woningmarkt in de kern 
Bergen in aanmerking kunnen komen voor de koopwoningen, 
waarbij de toepassing van CPO (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) een van de mogelijkheden is;  

- De raad over de uitkomsten van deze onderzoeken binnen zes 
maanden te rapporteren.  

       -       De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.  
  

motie 2 Gemeentebelangen, D66 en Kies Lokaal. 
 
In motie 2 wordt het college verzocht: 

- Om te onderzoeken of er in twee tranches gebouwd kan worden, 
wellicht drie tranches;  

- Om te onderzoeken hoe lang de gewenste tussentijd moet zijn;  
- De raad hierover binnen zes maanden te berichten.  

 

motie 3 GroenLinks.  
 
In motie 3 wordt het college opgedragen:  
- Actief te inventariseren of op deze locatie ruimte en interesse is voor 

een sociaal wooninitiatief vanuit de samenleving; en dit aan de raad 
voor te leggen.   

 

motie 4 CDA. 
 
In motie 4 wordt het college verzocht:  

- Een visie op te (laten stellen) op het gebied direct rond de BSV-

velden;  
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- Voor het opstellen van deze visie in gesprek te gaan met de 

grondeigenaren in dit gebied;  

- De raad deze visie gelijktijdig met het bestemmingsplan voor het 

BSV-terrein voor te leggen. 

stemming 
amendement B 

Unaniem akkoord.  

stemming 
geamendeerd 
raadsvoorstel 

Unaniem akkoord 

stemming motie 2 Aangenomen: 11-9 
Kies Lokaal, Gemeentebelangen en D66 stemmen voor de motie. VVD, 
GroenLinks, CDA en PvdA stemmen tegen de motie. 
 
stemverklaring. 
De heer Roem (VVD) vindt de motie sympathiek, maar maakt een 
voorbehoud bij de financiële consequenties. Hij heeft van de wethouder 
vernomen dat het wel degelijk kostenverhogend werkt als er gesplitst wordt. 
Om die grondslag stemt de VVD tegen de motie.  

stemming motie 3 Aangehouden 

stemming motie 4 Ingetrokken 

besluit Amendement B is aangenomen; 
Het amendeerde raadsvoorstel is vastgesteld. 
Motie 3 is aangenomen 

 

agendapunt  22. Moties vreemd aan de orde van de vergadering 
 

22.a. motie 5 Aangekondigde bomenkap in de Schoorlse Duinen  
 
GroenLinks, Gemeentebelangen, PvdA, D66 en CDA.  
 
In motie 5 wordt het college opgedragen:  
Er bij GS van de provincie Noord-Holland op aan te dringen dat:  
- Samen met GS, de gemeente Bergen en Staatsbosbeheer te 

onderzoeken welke alternatieve maatregelen er genomen kunnen 
worden om de stikstofdepositie terug te dringen anders dan door de 
kap van bomen;  

- De effecten van dat onderzoek (bestrijding van de KDW 
overschrijding) dienen vergeleken te worden, ook qua kosten, met de 
effecten en kosten van de grootschalige bomenkap;  

- De start van de kap van de naaldbomen pas wordt ingezet als de 
beoogde effectiviteit onomstotelijk vaststaat als de methode met het 
meeste succes;  

- De maatregelen die nodig zijn om de KDW overschrijding in de 
Schoorlse duinen te beperken,  alleen te berekenen en uit te voeren 
met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van de natuur in dat 
gebied en niet ter compensatie van andere ontwikkelingen die een 
belasting voor het milieu met zich mee brengen;  

- De gemeenteraad op de hoogte te houden van de stappen, acties en 
uitkomsten van de uitvoering van deze motie.  

 
 



 

bladzijde 10 van 10 

 

besluit Unaniem aangenomen.  
 

22.b motie 6 Plaatsing windmolenpark voor de kust  
Kies Lokaal, D66, Gemeentebelangen, CDA en VVD. 
  
In motie 6 wordt het college verzocht:  
- Alles in het werk te stellen om te voorkomen dat deze 

windmolenparken zo dicht voor onze kust worden gebouwd.  
- Opheldering te vragen aan het Ministerie van Economische Zaken 

c.q. minister Kamp over de geconstateerde financiële verschillen voor 
verplaatsing naar IJmuiden Ver.  

- Hiervoor eveneens bij de leden van de Eerste en Tweede Kamer 
aandacht te vragen.  

 

Besluit Unaniem aangenomen.  
 

22.c motie 7 nul-op-de-meter woningen bij toekomstige bouwplannen op gronden in 
het bezit van de gemeente 
D66, PvdA, VVD en CDA.  
 
In motie 7 wordt het college opgedragen:  
-  Bij toekomstige ontwikkelingen op gemeentegrond daar waar het 

geplande nieuwbouw betreft, van louter nul-op-de-meter 
woningen/gebouwen uit te gaan en dit mee te nemen bij de uitgifte, 
c.q. ontwikkeling van de locatie.  

Besluit Unaniem aangenomen 

22.d motie 8 Evaluatie in 2017 van de Huisvestingsverordening 1 juli 2015  
Kies Lokaal.  
 

Besluit Aangehouden 

 
 
 

agendapunt  23. Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 29 september 2016 

 


