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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering Begrotingsraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 2 november 2017 

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 9 oktober 2017 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

 

voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. S. Heerdink 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. I. Braak-van Kasteel (GL), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen-Bruschke 
(GL), mw. W. Grooteman (CDA), dhr. H. 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), mw. J. Luttik-Swart (KL), dhr. P. 
Ooijevaar (CDA), mw. F. Ouëndag (GL), mw. A. Paping (VVD), dhr. C. Roem 
(VVD), dhr. J. Snijder (D66), dhr. S. Swart (KL), dhr. M. Wals (D66), dhr. F.D. 
Zeiler (GB) en dhr. D. Zwart (CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J. Mesu, dhr. P. van Huissteden, mw. O. Rasch en dhr. H. Snabilie 

gemeente 
secretaris 
 

M. Schoor 

afwezig 
 

dhr. L. Damink (KL) en dhr. M. Smook (KL) 

 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Damink (KL) en 
de heer Smook (KL).  
 

 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

Moties vreemd aan de orde van de vergadering vanuit de raad 5 oktober 
2017: 

1. Behoud buslijn 164, VVD en CDA; 
2. Gebouwen met woonbestemming volgens bestemming gebruiken, 

KL, D66, CDA en PvdA. 
 
Moties vreemd aan de orde van de vergadering: 

16. Informatie naar inwoners over inventarisatie handhaving gebruik 
recreatiewoningen, KL; 

3. Dorpsvisie Egmond-Binnen 2017-2027, KL en D66; 
4. Verkeerscirculatie Schrama als genoemd onder 13.1 in de anterieure 

exploitatie-overeenkomst met Schrama over projectdeel Mooi 
Bergen, GB; 
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5. Realisatie project door Schrama als genoemd onder 5.5. en 17.2 in 
de anterieure exploitatie-overeenkomst met Schrama over projectdeel 
Mooi Bergen, GB; 

6. Projectgroep Schrama als omschreven onder 19.1 in de anterieure 
exploitatie-overeenkomst met Schrama over projectdeel Mooi 
Bergen, GB; 

7. Aankoopsom Schrama als genoemd onder 8.2 in de anterieure 
exploitatie-overeenkomst met Schrama over projectdeel Mooi 
Bergen, GB; 

8. Duurzaam bouwen door Schrama opnemen in de anterieure 
exploitatie-overeenkomst met Schrama over projectdeel Mooi 
Bergen, GB; 

9. Overeenkomst Harmoniezaal door Schrama als omschreven in 13.1 
opnemen in de anterieure exploitatie-overeenkomst met Schrama 
over projectdeel Mooi Bergen, GB; 

10. Parkeergarage Schram als genoemd onder 12.1 in de anterieure 
exploitatie-overeenkomst met Schrama over projectdeel Mooi 
Bergen, GB; 

11. Een sprinklerinstallatie voor de parkeergarage opnemen in de 
anterieure exploitatie-overeenkomst met Schrama over projectdeel 
Mooi Bergen, GB.  
 

Amendementen:  
A. 05. Voorstel betreffende het vaststellen van de Programmabegroting 

2018-2021 en de daarbij behorende begrotingswijziging, Verlagen 
van OZB gebruikersdeel niet-woningen, KL, CDA, VVD en D66; 

B. 05. Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2018-
2021 en de daarbij behorende begrotingswijziging, indexering 
subsidie Kranenburgh, GB.  
 

Moties: 
12. 05. Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2018-

2021 en de daarbij behorende begrotingswijziging, VV Bergen 
voorzieningen, D66 en KL; 

13. 05. Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2018-
2021 en de daarbij behorende begrotingswijziging, Betreffende de 
plaatsing van 100 zonnecollectoren bij VV Bergen, GB en VVD; 

14. 05. Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2018-
2021 en de daarbij behorende begrotingswijziging, Plaatsing 
Ledverlichting velden VV Bergen, GB en VVD; 

15. 05. Voorste betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2018-
2021 en de daarbij behorende begrotingswijziging, Aanleggen klein 
speelveldje op voorterrein VV Bergen, GB en VVD.  
 

Ordevoorstel: 
Gelet op de inhoud van de moties vreemd aan de orde van de vergadering 
van GB met betrekking tot de anterieure exploitatie-overeenkomst met 
Schrama over projectdeel Mooi Bergen dienen KL, CDA, PvdA en D66 een 
ordevoorstel in om deze in beslotenheid van de vergadering te bespreken. 
 
Schorsing op verzoek van GB voor nader overleg van 19.40 tot 19.50 uur  
 
Op verzoek van GB wordt het ordevoorstel in tweeën geknipt. Apart in 
stemming wordt gebracht het behandelen van de 8 moties van GB aan het 
begin van de vergadering en het behandelen van de 8 moties van GB in 
beslotenheid.  
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Uitslag stemming ordevoorstel (deel 1): 
Voor het behandelen van de 8 moties van GB aan het begin van de 
vergadering: D66, GL, VVD, KL, CDA en PvdA.  
Tegen het behandelen van de 8 moties van GB aan het begin van de 
vergadering: GB.  
 
Uitslag stemming ordevoorstel (deel 2): 
Voor het behandelen van de 8 moties van GB in beslotenheid: KL, CDA, 
PvdA en D66. 
Tegen het behandelen van de 8 moties van GB in beslotenheid: GL, VVD en 
GB 
 
Besluit: 
De 8 moties vreemd aan de orde van de vergadering van GB met betrekking 
tot de anterieure exploitatie-overeenkomst met Schrama over projectdeel 
Mooi Bergen worden in beslotenheid behandeld aan het begin van de 
vergadering.  
 

 

HAMERSTUK 
 

agendapunt  3. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële gevolgen van de 
septembercirculaire en de daarbij behorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

De begrotingswijziging financiële gevolgen septembercirculaire 2017 vast te 
stellen. 

besluit Unaniem akkoord, aldus vastgesteld  

 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft bekrachtigen geheimhouding taxatierapport Plein 
38 en grondwaarde Harmonielocatie 

voorgesteld 
besluit 

Het besluit van het college van 31 oktober 2017 te bekrachtigen waarbij 
geheimhouding is opgelegd op de volgende documenten:  
- De residuele grondwaardeberekening van het plan De 7 Dorpelingen in 

project Mooi Bergen;  
- Taxatierapport van onafhankelijk deskundige. 

samenvatting 
besprokene 

Er vindt geen beraadslaging plaats.  

tekst ingediende 
stukken 

Er zijn geen ingediende stukken.  

stemming Voor: PvdA, CDA, KL, VVD, GL en D66 (2) 
Tegen: GB 

besluit Het voorstel is aangenomen.  

 

agendapunt  5. Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2018-
2021 en de daarbij behorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

1. De programmabegroting 2018-2021, inclusief paragrafen en bijlagen vast 
te stellen; 
2. De onderstaande financiële mutaties uit de programmabegroting 2018 
betreffende autonome wijzigingen, nieuw beleid en investeringen vast te 
stellen (zie stukken); 
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3. De jaarschijf 2018 van het investeringsplan 2018-2021 vast te stellen en 
de bijbehorende kredieten beschikbaar te stellen.  
4. De 1,6 miljoen vrijval uit de voorziening onderhoud gebouwen aan de 
algemene reserve toe te voegen.  
5. Vanaf 2019 respectievelijk € 400.000,-, € 600.000,- en € 800.000,- van de 
inkomsten forensenbelasting aan de algemene reserve toe te voegen.  
6. De bij beslispunt 2 t/m 5 behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

De raad is overwegend positief. De meerderheid van de raad spreekt haar 
waardering, complimenten en een woord van dank uit voor de sluitende 
begroting en positieve cijfers.  
 
- KL dient gezamenlijk met VVD, CDA en D66 het reeds aangekondigde 

amendement (A) in, verlagen van OZB gebruikersdeel niet-woningen.  
- GB dient het reeds aangekondigde amendement (B) in, indexering 

subsidie Kranenburgh.  
- GB dient gezamenlijk met VVD de reeds aangekondigde drie moties in, 

betreffende de plaatsing van 100 zonnecollectoren bij VV Bergen (13), 
plaatsing Ledverlichting velden VV Bergen (14) en aanleggen klein 
speelveldje op voorterrein VV Bergen (15).  

- D66 dient gezamenlijk met KL de reeds aangekondigde motie (12) in, VV 
Bergen voorzieningen.  

 
Het college dankt de raad voor de complimenten voor de begroting. De door 
de raad gestelde vragen worden afdoende door het college beantwoord.  
 
Reactie college op ingediende moties en amendementen: 
- De moties (13, 14 en 15) van GB en VVD betreffende VV Bergen worden 

door wethouder Van Huissteden ontraden, met name vanwege het risico 
op een precedentwerking wat ook geldt ook voor de motie (12) van D66 
en KL.  

- Het amendement (A) van KL, CDA, VVD en D66 betreffende het verlagen 
van OZB gebruikersdeel niet-woningen wordt door wethouder Snabilie / 
het college overgenomen.  

- Wethouder Rasch / het college staat sympathiek tegenover het 
amendement (B) van GB betreffende indexering subsidie Kranenburgh, 
maar geeft de suggestie mee een en ander alleen voor 2018 voor te 
stellen en niet jaarlijks. GB neemt deze suggestie over, het amendement 
wordt als zodanig aangepast.  

 
De moties (13, 14 en 15) van GB en VVD betreffende VV Bergen worden 
naar aanleiding van de reactie van het college door de indieners 
aangehouden.  
 
Korte schorsing  
 
Motie (12) van D66 en KL VV Bergen voorzieningen wordt ingetrokken naar 
aanleiding van de reactie van het college. GB trekt het amendement (B) 
indexering subsidie Kranenburgh in vanwege onvoldoende steun in de raad.  
 
De voorzitter stelt vast dat alle moties naar aanleiding van de begroting zijn 
ingetrokken, alsmede amendement (B). Amendement (A) van KL, CDA, VVD 
en D66, verlagen van OZB gebruikersdeel niet-woningen wordt in stemming 
gebracht.  

tekst ingediende 
stukken 

- Amendement (A) KL, CDA, VVD en D66: 
Verlagen van OZB gebruikersdeel niet-woningen (zie bijlage).  

- Amendement (B) GB: 
Indexering subsidie Kranenburgh (zie bijlage).  
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- Motie (12) D66 en KL: 
VV Bergen voorzieningen (zie bijlage).  

- Motie (13) GB en VVD: 
Betreffende de plaatsing van 100 zonnecollectoren bij VV Bergen (zie 
bijlage.) 

- Motie (14) GB en VVD: 
Plaatsing Ledverlichting velden VV Bergen (zie bijlage).  

- Motie (15) GB en VVD: 
Aanleggen klein speelveldje op voorterrein VV Bergen (zie bijlage.) 

stemming Stemming amendement (A) ingediend door KL, CDA, VVD en D66, Verlagen 
van OZB gebruikersdeel niet-woningen: 
Voor: GB, VVD, D66(2), CDA en KL 
Tegen: PvdA en GL 
Het amendement is aangenomen 
 
Stemming geamendeerde voorstel vaststellen van de Programmabegroting 
2018-2021 en de daarbij behorende begrotingswijziging: 
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen 

besluit Unaniem akkoord, aldus besloten.  

 

agendapunt  6. Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

- Motie vreemd aan de orde van de vergadering (1), behoud buslijn 164, 
VVD en CDA: 
KL overhandigt wethouder Van Huissteden / het college 400 
handtekeningen voor het behoud van buslijn 164. Wethouder Van 
Huissteden / het college onderschrijft de strekking van de motie.  

- Motie vreemd aan de orde van de vergadering (2), gebouwen met 
woonbestemming volgens bestemming gebruiken, KL, D66, CDA en 
PvdA: 
De voorzitter zegt toe dat de raad in januari een notitie krijgt over dit 
onderwerp. Op verzoek van de indieners wordt de motie toch in 
stemming gebracht.  

- Motie vreemd aan de orde van de vergadering (3), dorpsvisie Egmond-
Binnen 2017-2027, KL en D66: 
De motie wordt door de indieners aangehouden. De presentatie van de 
dorpsvisie wordt afgewacht.  

- Motie vreemd aan de orde van de vergadering (16), informatie naar 
inwoners over inventarisatie handhaving gebruik recreatiewoningen, KL: 
De voorzitter meldt reeds afspraken te hebben gemaakt over de 
informatievoorziening richting de inwoners. De motie wordt niet in 
stemming gebracht en is ingetrokken door KL.  

tekst ingediende 
stukken 

- Motie vreemd aan de orde van de vergadering (1) VVD en CDA 
Behoud buslijn 164 (zie bijlage).  

- Motie vreemd aan de orde van de vergadering (2) KL, D66, CDA en 
PvdA: 
Gebouwen met woonbestemming volgens bestemming gebruiken (zie 
bijlage).  

- Motie vreemd aan de orde van de vergadering (3) KL en D66: 
Dorpsvisie Egmond-Binnen 2017-2027 (zie bijlage) 

- Motie vreemd aan de orde van de vergadering (16) KL: 
Informatie naar inwoners over de inventarisatie handhaving gebruik 
recreatiewoningen (zie bijlage).  

stemming Motie vreemd aan de orde van de vergadering (1), behoud buslijn 164, VVD 
en CDA: 
De motie is unaniem aangenomen 
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Motie vreemd aan de orde van de vergadering (2), gebouwen met 
woonbestemming volgens bestemming gebruiken, KL, D66, CDA en PvdA: 
Voor: GB(1), D66, KL, CDA en PvdA 
Tegen: GB(2), VVD en GL 
De motie is aangenomen 

 

agendapunt  7. Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering onder 
dankzegging voor inbreng en aanwezigheid om 23.20 uur. 

Bergen,                2017 

 


