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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 1 november 2018 

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 1 november 2018 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

 

voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A. Idema 

aanwezige 
raadsleden 
 

dhr. A.J. van den Beld (VVD), mw. A. Born (VVD), mw. I. Braak-van Kasteel 
(GL), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen-Bruschke (GL),  dhr. J.M. Halff (D66), 
dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. P. van Huissteden (PvdA), dhr. R. Karels (KL), 
mw. F. Krijtenburg (GL), dhr. K. van Leijen (GB), mw. A. Otto-van der Ende 
(D66), dhr. R. Oudeboon (KL), mw. F. Ouëndag (GL), dhr. C. Roem (VVD), 
dhr. M. Smook (KL), mw. J. Swart (KL), dhr. K. Valkering (CDA), dhr. D. Zwart 
(CDA) en mevr. M. de Jongh (vanaf agendapunt 4) (GB). 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J.J.A.S. Houtenbos, dhr. F. Westerkamp, mw. Y. Koster,  

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

dhr. K. Bruin (BBB), mw. A. Anema (GB) 

 

agendapunt  00. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er is geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur. 

 

agendapunt  01. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 
 

 

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit De raad stemt in met het voorstel van weth. Westerkamp om agendapunt 9 
van de agenda te halen. Dhr. Haring geeft aan bij agendapunt 10 
(hamerstuk) toch graag het woord te voeren. 

 

 
BENOEMING 

 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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agendapunt 03. Raadslid fractie Gemeentebelangen 

besluit Mevr. M.E. de Jongh is toegelaten als lid van de raad en heeft de belofte 
afgelegd. 

 
 

BESPREEKSTUK 
 

agendapunt  04. Voorstel betreft het vaststellen van de volgende financiële  
  stukken: Septembercirculaire, Programmabegroting 2019-2022 
  en de daarbij behorende begrotingswijzigingen 

voorgesteld 
besluit 

- het vaststellen van de septembercirculaire, de Programmabegroting 2019-
2022 en de bijbehorende begrotingswijzigingen 

samenvatting 
besprokene 

Weth. Westerkamp doet namens het college de toezegging om een 
bestuurlijke agenda op te stellen waarin de voortgang van belangrijke 
projecten e.d. wordt gemeld. 

tekst ingediende 
stukken 

Er is een amendement ingediend door CDA, D66 en KL inzake “Geld van 
zorg naar de zorg”.  
Er zijn drie moties ingediend.  
Motie 1: Klimaat adaptie gemeente Bergen (CDA)  
Motie 2: Onderzoek bouwlocaties (D66, KL en CDA) 
Motie 3: Investeren in ontwikkelingen van woningbouwlocaties (KL, D66, 
CDA en PvdA). Deze motie is na discussie enigszins aangepast in stemming 
gebracht. 
Voor de integrale teksten van het amendement en de moties wordt verwezen 
naar de bijlagen bij deze besluitenlijst 

stemming Amendement: Voor gestemd hebben de fracties van KL (5), CDA (2) en D66 
(2). Tegen gestemd hebben de fracties van GL (4), VVD (3) GB (3) en PvdA 
(1). Het amendement is met 9 stemmen voor en 11 stemmen tegen 
verworpen. 
Motie 1: Voor gestemd heeft de fractie van het CDA (2). De overige 
aanwezige fracties hebben tegen gestemd. De motie is met 2 stemmen voor 
en 18 stemmen tegen verworpen. 
Motie 2: Is unaniem aangenomen 
Motie 3: is unaniem aangenomen (na inhoudelijke wijziging) 
 

besluit Voor dit voorstel hebben gestemd de fracties van KL (5), GL (4), VVD (3), 
GB (3), CDA (2), D66 (2). De fractie van de Pvda (1) heeft tegen dit voorstel 
gestemd. Het voorstel is aangenomen met 19 stemmen voor en 1 stem 
tegen. 

 
 

agendapunt 5.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt t/m 16 oktober 2018 

besluit Conform besloten 

 

agendapunt 5.b. Verzamellijst ingekomen stukken  

besluit 
 

Conform besloten 
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agendapunt 5.c. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen 
 inzake begripsomschrijving managementletter  

besluit 
 

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

  

agendapunt 5.d. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen 
 inzake Wifi4Eu  

besluit 
 

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

BEËDIGING  
 

agendapunt 06. Beëdiging leden Rekenkamercommissie  

besluit 
 

De leden van de Rekenkamercommissie hebben allen de belofte afgelegd. 

 
 

 HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  07. Voorstel betreft in te stemmen met de uitbreiding van de 
 tijdsbestedingsnorm wethouder en de hierbij behorende 
 begrotingswijziging vast te stellen. 

voorgesteld 
besluit 

- in te stemmen met de uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm van de 
aanstelling van de heer J.J.A.S. Houtenbos met 0,1 fte naar 0,9 fte. 

- de hierbij behorende begrotingswijziging (2018: € 1.420,- en 2019  
€ 8.505,- ) vast te stellen. 

besluit Conform besloten 

 

agendapunt  08. Voorstel betreft het vaststellen van de wijziging verordening 
 rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 

voorgesteld 
besluit 

Vaststellen van de wijziging van de Verordening rechtspositie wethouders, 
raads- en commissieleden 2014 

besluit Conform besloten 

 

agendapunt  09. Voorstel betreft het verlenen van mandaat aan het college inzake 
 weigering vaststellen bestemmingsplan en het besluit op 
 ingebrekestellingen wegens het niet tijdig besluiten op 
 bestemmingsplan aanvragen 

voorgesteld 
besluit 

1. Het college mandaat te verlenen om de aanvraag om een 
bestemmingsplan vast te stellen te weigeren en te beslissen op het 
bezwaarschrift hiertegen;  

2. Het college mandaat te verlenen om te besluiten op de 
ingebrekestelling wegens het niet tijdig beslissen op de aanvraag om 
een bestemmingsplan vast te stellen, alsmede het beslissen op een 
bezwaarschrift hiertegen. 

besluit Dit punt is, op voorstel van weth. Westerkamp, van de agenda gehaald. 
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agendapunt  10. Voorstel betreft de nota van bevindingen archiveringsbeleid van 
 de gemeente Bergen van de rekenkamercommissie BUCH voor 
 kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de genoemde 
 aanbevelingen uit de nota 

voorgesteld 
besluit 

- De nota van bevindingen Archiveringsbeleid van de gemeente Bergen 
(NH) van de Rekenkamercommissie BUCH voor kennisgeving aan te 
nemen; 

- In te stemmen met de genoemde aanbevelingen uit de nota, te weten:  

 Het actualiseren van de regelgeving, te beginnen met de 
Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer; 

 Invoering van controle van dossiers op volledigheid en kwaliteit aan 
het eind van elk werkproces; 

 Het organiseren van een opfriscursus archivering; 

 Het opstellen van een nieuwe werkinstructie; 

 Invoering van periode steekproeven; 

 Verbeteren van horizontaal toezicht door tijdens het onderzoek van 
de KPI’s ook het archiefbeheersysteem te controleren; 

 Extra inzet om het Vijfde Huis op orde te krijgen; 

 Regels opstellen om informele circuits tussen medewerkers en 
raadsleden inperken en eventueel de verordening op ambtelijke 
bijstand aanpassen. 

- Het college te verzoeken de uitvoering van de aanbevelingen ter hand te 
nemen en bij de jaarlijks terugkoppeling op basis van de Wet revitalisering 
generiek toezicht de aanbevelingen uit het rapport te betrekken. 

besluit Conform besloten. Weth. Koster heeft de toezegging gedaan om te 
onderzoeken op welke wijze verslagging van gesprekken met derden kan 
worden gedaan. Hierbij zal zij ook de toezeggingen betrekken die weth. Van 
den Busken heeft gedaan tijdens de behandeling van dit punt in de ARC. 

 

agendapunt  11. Voorstel betreft akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van 
 de extra middelen voor de uitbreiding van de combinatie-
 functionarissen en de begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de extra middelen 
voor de uitbreiding van de combinatiefuncties naar 6,6 fte vanaf 2019 
tot en met 2022 onder voorbehoud van toekenning van de verhoging 
van de Rijkssubsidie (€51.800,-) en de uitbetaling hiervan; 

2. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

besluit Conform besloten 

 
 

BESPREEKSTUK 
 

agendapunt  12. Voorstel betreft in te stemmen met de voorliggende regionale 
  visie op verblijfsrecreatie NHN 2030 en bijbehorend   
  ontwikkelkader 

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met de voorliggende Regionale visie op verblijfsrecreatie 
Noord-Holland Noord 2030 en het bijbehorend Ontwikkelkader 

samenvatting 
besprokene 

Er is een amendement ingediend door KL, CDA, VVD en mede ondertekend 
door BBB. 

tekst ingediende 
stukken 

Voor de tekst van het amendement wordt verwezen naar de bijlage bij deze 
besluitenlijst. 
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stemming Voor het amendement hebben gestemd de fracties van KL (5), VVD (3), CDA 
(2), D66 (2). Tegen het amendement hebben gestemd de fracties van GL (4), 
GB (3) en PvdA (1). Het amendement is aangenomen met 12 stemmen voor 
en 8 stemmen tegen. 

besluit Het geamendeerde voorstel is aangenomen met 13 stemmen voor (KL, VVD, 
CDA, D66, en PvdA) en 7 stemmen tegen (GL en GB). 

 
 

agendapunt  13. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 5 november 2018 

 


