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agendapunt

Heropenen van de vergadering

samenvatting
besprokene

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er is een afmelding ontvangen
van Mw. Grooteman (CDA), dhr. Houtenbos en mw. Paping (beide VVD) en
mw. Braak – van Kasteel (GL). Het betreft een voortzetting van de
vergadering van de 1 februari 2018. Er zijn 5 moties vreemd aan de agenda
ingediend en toegevoegd aan de agenda. Er is geen vragenhalfuur. De
toezeggingen en lijst van ingekomen stukken zijn eveneens behandeld op 1
februari. Verder is besloten het agendapunt 17 te behandelen in de
raadsvergadering van 8 maart 2018.

BESPREEKSTUKKEN
agendapunt

voorgesteld
besluit

16. Voorstel betreft in te stemmen met het definitief ontwerp
herinrichting plan Buitenduin Schoorl en de bijbehorende
begrotingswijziging vast te stellen
- in te stemmen met het definitief ontwerp voor de herinrichting van plan
Buitenduin;
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-

samenvatting
besprokene
tekst ingediende
stukken

het college opdracht geven de hiervoor noodzakelijke herziening van het
bestemmingsplan op te stellen en in procedure te brengen;
- het voorbereidingskrediet plan Buitenduin € 50.000,00 en het
uitvoeringskrediet € 445.000,00, volgens ramingdossier d.d. 1 december
2017, vast te stellen.
- de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen en dit ten laste te
brengen van het begrotingssaldo
Het woord wordt gevoerd door dhr. Damink (KL), dhr. Van der Leij (PvdA),
dhr. Wals en dhr. Snijder (D66), mw. Groen (GL), dhr. Zeiler (Zeiler), dhr.
Van Leijen (GB), dhr. Ooijevaar (CDA).
Er wordt een motie (7) ingediend door dhr. Damink (KL), medeondertekend
door de fracties D66, CDA en KL:
“Verzoekt het college: De mogelijkheid te onderzoeken, om bij het
voorgestelde inrichtingsplan Schoorl Centrum, een ‘van de rijbaan
gescheiden tweerichting fietspad’ te realiseren. Daarbij in ieder geval de
mogelijkheid mee te nemen dit fietspad aan de oostzijde van de Sportlaan,
tussen het in dit herinrichtingsplan ingetekende fietspad en de kruising met
de Laanweg, te situeren en daar te laten aansluiten op het eveneens ‘van de
rijbaan gescheiden tweerichtingsfietspad langs de Laanweg.”
Er wordt een motie (8) ingediend door dhr. Van der Leij (PvdA),
medeondertekend door de fractie CDA:
“Draagt het college op: Om met ingang van 1 april 2018:
- Het huidige gebruik van het nu openbare en onbetaalde parkeren in
de noordrand van het Groene Hart te beëindigen.
- Het terrein vooruitlopend op een definitieve herinrichting, alleen nog
door de specifieke gebruikersgroepen (School Teun de Jager. Jeu de
Boules en Paardensport) te laten gebruiken.
- Het terrein niet te gebruiken voor parkeren bij evenementen.”
Er wordt een amendement (C) ingediend door dhr. Van der Leij (PvdA):
“Aan het besluit toe te voegen: het parkeerterrein t.b.v. e school en andere
gebruikers:
- Optimaal in te richten met als uitgangspunt dubbel gebruik voor
gebruikers en het aantal parkeerplaatsen te beperken tot 32 (incl. de
7 grote paardentrailerplaatsen);
- Het parkeerterrein niet openbaar toegankelijk te maken hiervoor
fysieke maatregelen te treffen.”

stemming

Amendement C: voor KL (6), PvdA (2), CDA (2), D66 (3), GL (2), Zeiler (1),
VVD (1), GBB (2). Het amendement is unaniem (19) aangenomen.
Geamendeerd voorstel: voor KL (6), PvdA (2), CDA (2), D66 (3), GL (2),
Zeiler (1), VVD (1), GBB (2). Het geamendeerde voorstel is unaniem (19)
aangenomen.
Motie 7: voor KL (6), PvdA (2), CDA (2), D66 (3), GL (2), VVD (1), GBB (2);
tegen Zeiler (1). De motie (7) is met 18 stemmen voor en 1 tegen
aangenomen.
Motie 8: voor KL (6), PvdA (2), CDA (2), D66 (3), GL (2), Zeiler (1), VVD (1),
GBB (2). De motie (8) is unaniem (19) aangenomen.

besluit

De raad heeft gewijzigd besloten.
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17.
Voorstel betreft het vaststellen van de gewijzigde planologische
visie recreatiewoningen op particuliere erven met een
woonbestemming tbv tijdelijke permanente bewoning van
recreatiewoningen
Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda op 1 februari verplaatst
naar de raadsvergadering van 8 maart 2018.

18.

Voorstel betreft vaststellen wijziging verordening sociaal domein
gemeente Bergen 2017
De wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Bergen 2017 vast
te stellen
Het woord wordt gevoerd door mw. Kindt (PvdA), mw. Luttik – Swart (KL),
dhr. Halff (D66), mw. Ouendag (GL), dhr. Zeiler (Zeiler), dhr. Roem (VVD) en
dhr. Zwart (CDA).
Er wordt een amendement (D) ingediend door mw. Kindt (PvdA)
medeondertekend door de fractie KL:
“Het voorliggend besluit ‘wijziging van de verordening Sociaal Domein
gemeente Bergen 2017’ als volgt te wijzigen:
B
Artikel 17a, tweede lid
a) €0,00 per uur bij een inkomen tot 120% van de uitkering”
Er wordt een motie (9) ingediend door mw. Luttik-Swart (KL):
“Verzoekt het college om:
- Bij de nieuwe aanbesteding voor de inkomensgroep van 120% tot
150% van het sociaal minimum, het uitgangspunt te hanteren dat
tarieven in verhouding staan tot de eigen bijdrage van de lagere
inkomensgroepen.
- Een notitie van bovenstaand voorstel ruim voor de
aanbestedingsdatum ter bespreking aan te bieden aan de
gemeenteraad (voor zowel maatwerkvoorziening als voor de
algemene voorziening). In de notitie ook de gevolgen van de
voorgestelde wetswijziging (per 1-1-2019) op te nemen.”

stemming

Amendement D: voor KL (6), PvdA (2), CDA (2), GL (2), Zeiler (1), GBB (2);
tegen D66 (3), VVD (1). Het amendement is met 15 stemmen voor en 4
tegen aangenomen.
Geamendeerd voorstel: voor KL (6), PvdA (2), CDA (2), D66 (3), GL (2),
Zeiler (1), VVD (1), GBB (2). Het voorstel is unaniem (19) aangenomen.
Motie 9: voor KL (6), PvdA (2), CDA (2), D66 (3), GL (2), Zeiler (1), VVD (1),
GBB (2). De motie (9) is unaniem (19) aangenomen.

besluit

De raad heeft gewijzigd besloten.
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18.

Moties vreemd aan de orde van de vergadering



Motie 1: Aansluiten bij Statiegeldalliantie (fracties PvdA, GroenLinks,
Gemeentebelangen BES, CDA, KIES Lokaal, D66, VVD, Fractie Zeiler):
“Verzoekt het college: namens de gemeente Bergen steun uit te spreken
voor de Statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten.”
Motie 1: voor KL (6), PvdA (2), CDA (2), D66 (3), GL (2), Zeiler (1), VVD (1),
GBB (2). De motie is unaniem (19) aangenomen.


Motie 2: Dorpsvisie Egmond-Binnen 2017-2027 (fracties KIES Lokaal,
D66, CDA, PvdA):
“Verzoekt het college om:
- Aan de hand van de actiepunten van de ‘dorpsvisie 2017-2027’
Egmond-Binnen met een procesvoorstel te komen en deze en de
uitkomsten vanuit de Dorpsvisie te presenteren op een informatieavond
in het 2e kwartaal 2018
- in het kader van het gewenste ‘dorpenbeleid’ deze werkwijze te
evalueren en indien gewenst stap-voor-stap in 2018 naar de andere
dorpen uit te rollen.”
Motie 2: voor KL (6), PvdA (2), CDA (2), D66 (3), GL (2), Zeiler (1), VVD (1),
GBB (2). De motie is unaniem (19) aangenomen.


Motie 3: n.a.v. berichtgeving minister Ollongren, woningbouw versnellen,
bouwen ‘in het groen’ (fracties KIES Lokaal, D66, CDA, PvdA):
“Verzoekt het college om:
- Zo spoedig mogelijk met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de
mogelijkheden, om meer woningbouw buitenstedelijk gebied toe te staan
(aansluitend op de bestaande bebouwing). Met de uitkomst hiervan op
korte termijn in gesprek te gaan met de Provincie.
- De oproep van de minister in PORA bespreken en te onderzoeken of
er gezamenlijk opgetrokken kan worden om de wens van de minister in
deze regio gestalte te geven.”
Motie 3: voor KL (6), D66 (3), CDA (2), PvdA (2), VVD (1), GBB (1, Van
Leijen); tegen Zeiler (1), GL (2), GBB (1). De motie is met 15 stemmen voor
en 4 tegen aangenomen.


Motie 4: Vermindering fileleed regio Alkmaar (fractie VVD):
“Verzoekt het college om: Bij alle betrokken partijen een uiterste
inspanning te verrichten om:
1. de communicatie vanaf de A9 op de situatie op de ring Alkmaar beter
te laten aansluiten;
2. de werkzaamheden in tijd verkort te krijgen;
3. de ervaring van de transportsector mee te nemen in het minimaliseren
van de overlast tijdens de werkzaamheden;
4. de werkzaamheden aan de Leegwaterbrug (N242) niet tegelijkertijd
met de werkzaamheden aan de N246 uit te laten voeren;
5. wanneer technisch uitstel van werkzaamheden voor beide wegen
onvermijdelijk is in te zetten op oplossende/aanvullende maatregelen om
het fileleed tegen te gaan.”
Motie 4: voor KL (6), PvdA (2), CDA (2), D66 (3), GL (2), Zeiler (1), VVD (1),
GBB (2). De motie is unaniem (19) aangenomen.


Motie: Adelbertterrein Egmond-Binnen (fractie Gemeentebelangen
BES):
“Verzoekt het college: in overleg te treden met de Provincie over de
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mogelijkheid tot het herbestemmen van een deel van het Adelbertterrein
in Egmond Binnen voor woningbouw.”
Deze motie wordt ingetrokken/aangehouden.

Bergen, 12 februari 2018
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