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voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A. Idema 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. A. Anema (GB), dhr. A.J. van den Beld (VVD), mw. A. Born (VVD), mw. I. 
Braak-van Kasteel (GL), dhr. K. Bruin (BBB), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen-
Bruschke (GL), dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. P. van Huissteden (PvdA), mw. 
F. Krijtenburg (GL), dhr. K. van Leijen (GB), mw. F. Ouëndag (GL), mw. O. 
Rasch (D66), dhr. C. Roem (VVD), mw. J. Swart (KL),  

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J.J.A.S. Houtenbos, dhr. F. Westerkamp, dhr. M. van den Busken, 

gemeente 
secretaris 
 

Dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

 mw. A. Otto-van der Ende (D66), mw. W. Grooteman (CDA), dhr. K. Valkering 
(CDA), dhr. R. Oudeboon (KL), dhr. R. Karels (KL), dhr. M. Smook (KL), mevr. 
Y. Koster. 

 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

besluit De agenda wordt conform vastgesteld 

 

agendapunt 3. Ingekomen stukken  

besluit 
 

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake geheim 
gekwalificeerde stukken: 
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BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft in te stemmen met de ‘Bestuursopdracht 2018-
 2022’ als opdracht voor de werkzaamheden van het college 

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met de ‘Bestuursopdracht 2018-2022’ als opdracht voor de 
werkzaamheden van het college 

samenvatting 
besprokene 

 Punt 1 van het besluit tot uitwerking van de bestuursopdracht wordt 
aangepast, zodat dit nu luidt: dat de partijen van de gemeenteraad Bergen 
NH samen de kaders van de bestuursopdracht 2018-2022 uitwerken. 

tekst ingediende 
stukken 

Er zijn geen moties en amendementen ingediend. 

stemming Besluit om in te stemmen met de Bestuursopdracht 2018-2022 als opdracht 
voor de werkzaamheden van het college is met 14 stemmen voor (KL, GL, 
VVD, GB, D66 en BB) en 1 stem tegen (PvdA) aangenomen. 
Het besluit tot uitwerking van de bestuursopdracht is unaniem (15 voor) 
aangenomen. 

besluit Conform besloten. 

 
 

agendapunt  5. Voorstel betreft in te stemmen met het Projectakkoord van de 
 fracties GroenLinks, Gemeentebelangen, VVD en Behoorlijk 
 Bestuur Bergen 

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met het Projectakkoord van de fracties GroenLinks, 
Gemeentebelangen, VVD en Behoorlijk Bestuur Bergen N.H. 

samenvatting 
besprokene 

Mevr. Anema dient namens Gemeentebelangen, Groen Links, VVD en BBB 
een amendement in, waarin het college wordt opgedragen om mogelijkheden 
te onderzoeken om met alternatieve scenario’s te komen 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Het amendement wordt met 11 stemmen voor (GL, GB,VVD en BBB) en 4 
stemmen tegen (KL, D’66 en PvdA) aangenomen. 
Het geamendeerde besluit wordt eveneens met dezelfde stemverhouding 
aangenomen. 

besluit Het besluit is geamendeerd vastgesteld. 

 
 

agendapunt  6. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 
 

Bergen, 19 juli 2018 

 


