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agendapunt

0.

samenvatting
besprokene

Dhr. Valkering (CDA) stelt vragen over hoe om te gaan met ouderen die
geen gebruik maken van subsidies als huurtoeslag en zorgtoeslag, terwijl ze
hier wel recht op hebben. De aanvraagprocedures zijn vaak ingewikkeld.
Weth. Koster antwoordt dat het college geen invloed kan uitoefenen omdat
het landelijke regelingen zijn. Wel worden ouderen zo veel en zo goed als
mogelijk geholpen bij het aanvragen van deze toeslagen.
Dhr. Van Huissteden (PvdA) vraagt of het college overzichten m.b.t.
bezetting sociale huurwoningen weer wil opstellen en toezenden aan de
raad. Weth. Westerkamp antwoordt dat hij dit zal oppakken.

agendapunt

01.

samenvatting
besprokene

Vragenhalfuur

Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en schorst te vergadering.

bladzijde 1 van 5

agendapunt
besluit

02.

Vaststellen van de agenda

Er worden moties vreemd aan de orde ingediend, te weten:
KL (2) bestemming St. Adelbertuskerk en onderzoeken wonen
recreatieparken.
CDA actualisatie parkeerbeleid.

agendapunt

3.a.
Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 19
september 2018

agendapunt

3.b.

besluit

Mw. Born (VVD) vraagt om de vervolgbrief van AKD advocaten
(projectenakkoord) van 5 juli 2018. Dit wordt toegezegd.

agendapunt

3.c.
Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake
hondenlosloopgebieden voor honden in de gemeente Bergen

besluit

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen.

agendapunt

3.d. Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake
gasopslag TAQA

besluit

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen.

agendapunt

3.e.
Beantwoording schriftelijke vragen fractie Behoorlijk Bestuur
Bergen inzake vervolgvragen Hoffmann onderzoek

besluit

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen.

agendapunt

3.f.
Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake
onderhoud wegdek Jan Oldenburglaan

besluit

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen.

Verzamellijst ingekomen stukken week 27 tot en met week 39

BENOEMINGEN
agendapunt

04.

besluit

Er wordt afscheid genomen van mw. Rasch als raadslid voor D66. Ze wordt
bedankt voor haar inzet en succes gewenst in haar nieuwe functie.

Benoemingen/aanwijzigingen

Raadsleden fractie D66 en CDA
besluit de heren Halff (D66) en Zwart (CDA) toe te laten als leden van de
raad. De heren leggen de belofte/eed af.
Burgercommissieleden fracties KIES Lokaal, D66 en PvdA:
op voordracht van de fractie KIES Lokaal dhr. J.M.M. Bart
op voordracht van de fractie D66 dhr. J.J. Keijsper
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op voordracht van de fractie PvdA dhr. P. de Lange
te benoemen tot burgercommissieleden.
1e en 2e waarnemend voorzitter van de gemeenteraad:
mevrouw S.C. Groen-Bruschke aan te wijzen als eerste waarnemend
voorzitter van de gemeenteraad;
de heer J.M. Halff aan te wijzen als tweede waarnemend voorzitter van de
gemeenteraad.
Voorzitters raadscommissies:
De volgende voorzitters te benoemen voor de raadscommissies:
Dhr. R.J. Oudeboon (KIES Lokaal);
Mw. J.L. Swart (KIES Lokaal);
Mw. F. Krijtenburg (GroenLinks);
Mw. S.C. Groen-Bruschke (GroenLinks);
Mw. F.C. Braak-van Kasteel (GroenLinks);
Mw. F.M. Ouëndag (GroenLinks);
Dhr. N.G.M. Valkering (CDA);
Dhr. J.M. Halff (D66).
De griffiers van de gemeenten BUCH te benoemen tot plaatsvervangend
griffier in de gemeente Bergen:
Stemverklaring dhr. Haring (GB): vindt het voorstel onnodig, gezien de
aanwezige beschikbare vervanging.
Leden Rekenkamercommissie BUCH:
Mevrouw drs. J.M. de Groot, de heer mr. W.S. Zorg, de heer drs. F.C.A. van
der Knaap en de heer mr. E.J. van den Brink te benoemen als externe leden
van de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie van de gemeenten
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, voor de periode tot 1 oktober 2023.

HAMERSTUKKEN
agendapunt
voorgesteld
besluit

05. Voorstel betreft het vaststellen van de nota van zienswijzen en het
bestemmingsplan ChaCha-terrein
Vaststellen nota van zienswijzen Chacha-terrein en bestemmingsplan
Chacha-terrein zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit

besluit

Conform besloten.

agendapunt

voorgesteld
besluit

besluit

agendapunt

06. Voorstel betreft het afwijzen van het verzoek voor een
ingebrekestelling inzake het niet tijdig vaststellen van het
bestemmingsplan ChaCha-terrein
Besluit tot het afwijzen van het verzoek van 2 mei jl. voor een
ingebrekestelling inzake het niet tijdig vaststellen van het bestemmingsplan
Chacha-terrein en de verzoeker van de ingebrekestelling via bijgaande brief
te informeren over dit raadsbesluit.
Conform besloten.

07. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan
Parapluplan Bergingsgebieden HHNK
bladzijde 3 van 5

voorgesteld
besluit
besluit

agendapunt

voorgesteld
besluit

besluit

agendapunt

Het bestemmingsplan Parapluplan bergingsgebieden HHNK vast te stellen
Conform besloten.

08. Voorstel betreft het verzoek tot aanpassingen van het
bestemmingsplan Bergen Centrum t.b.v. Karel de Grotelaan 14 en de
bijbehorende ingebrekestellingen af te wijzen
1. Het verzoek tot aanpassing van het hele bestemmingsplan Bergen
Centrum, waarbij de bouwhoogte voor alle percelen wordt beperkt tot 5
m af te wijzen.
2. Het verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan Bergen Centrum
op het perceel Karel de Grotelaan 14 af te wijzen.
3. De ingebrekestelling wegens het niet tijdig beslissen m.b.t. het verzoek
onder 1 af te wijzen.
4. De ingebrekestelling wegens het niet tijdig beslissen m.b.t. het verzoek
onder 2 af te wijzen.
Conform besloten.

voorgesteld
besluit

09. Voorstel betreft het vaststellen van de herziene
gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en
omstreken
vaststellen herziene gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken

besluit

Conform besloten.

agendapunt
voorgesteld
besluit

10. Voorstel betreft het vaststellen van de eerste aanpassing op de
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2017
de eerste wijziging op de bijgevoegde Algemene plaatselijke verordening
gemeente Bergen 2017, inclusief de toelichting daarop, vast te stellen.

besluit

Conform besloten.

agendapunt
voorgesteld
besluit
besluit

11. Voorstel betreft kennis te nemen van het Integraal
Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022
1. Kennis nemen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan 2019-2022.
2. Geen aanleiding te zien tot het geven van een zienswijze en dit melden
bij de deelnemers aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie.
Conform besloten.

BESPREEKSTUKKEN
agendapunt
voorgesteld
besluit

12.
Voorstel betreft in te stemmen met de invulling van De Beeck en
de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
- in te stemmen met de invulling van De Beeck, conform variant 4 in de
bijlage.
- de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen
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samenvatting
besprokene

Afgesproken wordt dat de stukken die er liggen nogmaals onder de aandacht
van de raad wordt gebracht.
De raad wil graag meegenomen worden over het beeld-kwaliteitsplan, op
welke wijze dit gaat gebeuren komt de portefeuillehouder op terug.

tekst ingediende
stukken
stemming
besluit

Conform besloten.

agendapunt

13.

samenvatting
besprokene

Motie 1 (KL/D66): bestemming St. Adelbertuskerk.
Motie 2 (KL/D66): onderzoeken wonen op recreatieparken.
Motie 3 (CDA/GB/KL): actualisatie parkeerbeleid.
Zie bijlage bij deze besluitenlijst.

tekst
ingediende
stukken
stemming

agendapunt
samenvatting
besprokene

Moties vreemd aan de orde van de vergadering

Motie 1: voor KL (5), VVD (3), GB (2), D66 (2), PvdA (1), BBB (1); tegen GL
(4), CDA (2). De motie is met 14 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.
Motie 2: Geen stemming, aangehouden.
Motie 3: voor KL (5), VVD (3), GB (2), CDA (2), D66 (2), PvdA (1); tegen GL
(4), BBB (1). De motie is met 15 stemmen voor en 5 tegen aangenomen.

.

Sluiting

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

Bergen, 8 oktober 2018
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