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agendapunt

01.

samenvatting
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van
verhindering door.

agendapunt

02.

besluit

Opening

Vaststellen van de agenda

Mevr. Ouëndag verzoekt een deel van de vergadering in beslotenheid te
houden. In beslotenheid is dit verzoek besproken en het voorstel is
verworpen met 10 stemmen voor (GL, VVD en GB) en 11 stemmen tegen
(KL, CDA, D66, PvdA en BBB).
De voorzitter meldt dat er een extra agendapunt is toegevoegd (punt 5).
Hiermee wordt unaniem ingestemd.

agendapunt

03.

Verzamellijst ingekomen stukken

besluit

Conform besloten.
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HAMERSTUK
agendapunt

voorgesteld
besluit

samenvatting
besprokene

04.

Voorstel betreft bekrachtiging geheimhouding op grond van
artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet die het college heeft
opgelegd op:
- de beantwoording van de vragen die tijdens het besloten gedeelte
van de arc van 27 november 2018 zijn gesteld;
- het rapport van PAS B.V.;
- het taxatierapport van Pieter Haverkamp Bedrijfsmakelaardij;
- deel A en B van de notitie van Höcker Advocaten (indien de raad
kiest om het college de opdracht te geven het besluit tot
intrekking);
- de second opinion over het intrekkingsbesluit van Houthoff.
1. op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet in samenhang
met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van de Wet
openbaarheid van bestuur de door het college op 13 december 2018
opgelegde geheimhouding op de beantwoording van de vragen die
tijdens het besloten gedeelte van de algemene
raadscommissievergadering van 27 november 2018 zijn gesteld te
bekrachtigen;
2. op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet in samenhang
met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet
openbaarheid van bestuur de door het college op 13 december 2018
opgelegd geheimhouding op het rapport van PAS B.V. van 12 december
2018 ten aanzien van de grondexploitatieberekeningen te bekrachtigen;
3. op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet in samenhang
met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van de Wet
openbaarheid van bestuur de door het college op 13 december 2018
opgelegde geheimhouding op het taxatierapport van Pieter Haverkamp
Bedrijfsmakelaardij van 12 december 2018 te bekrachtigen;
4. op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet in samenhang
met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder en g, van de Wet
openbaarheid van bestuur de door het college op 13 december 2018
opgelegde geheimhouding op deel A en B van de notitie van Höcker
Advocaten van 11 en 12 december 2018 te bekrachtigen waarbij, indien
de raad kiest om het college de opdracht te geven het besluit tot
intrekking (van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘De 7
Dorpelingen’ voor te bereiden, de geheimhouding die rust op deel A en
B van de notitie van Höcker Advocaten komt te vervallen op het moment
dat het college het besluit tot intrekking (van de vaststelling van het
bestemmingsplan ‘De 7 Dorpelingen’) bij de raad aanlevert;
5. op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet in samenhang
met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wet openbaarheid
van bestuur de door het college op 13 december 2018 opgelegde
geheimhouding op de second opinion over het intrekkingsbesluit van
Houthoff van 12 december 2018 te bekrachtigen.
Er is een amendement ingediend door de fracties van Groen Links, VVD en
Gemeentebelangen om de taxatierapporten van Vlieg en Haverkamp
openbaar te maken. Het amendement wordt verworpen met 10 stemmen
voor (GL, VVD en GB) en 11 stemmen tegen (KL, CDA, D66, PvdA en BBB)
Het voorstel wordt aangenomen met 11 stemmen voor (KL, CDA, D66, PvdA
en BBB) en 10 stemmen tegen (GL, VVD en GB).
Voor de tekst van het amendement zie bijlage bij deze besluitenlijst.
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besluit

Conform besloten

BESPREEKSTUKKEN
agendapunt

voorgesteld
besluit

05. Voorstel betreft geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid, van
de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder
en g, van de Wet openbaarheid van bestuur die het college heeft opgelegd
op de reactie van Höcker Advocaten van 14 december 2018
Op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet in samenhang met
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder en g, van de Wet openbaarheid van
bestuur de door het college op 18 december 2018 opgelegde geheimhouding
op de reactie van Höcker Advocaten van 14 december 2018 te bekrachtigen
waarbij, indien de raad kiest om het college de opdracht te geven het besluit
tot intrekking (van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘De 7
Dorpelingen’ voor te bereiden, de geheimhouding die rust op de reactie van
Höcker Advocaten komt te vervallen op het moment dat het college het
besluit tot intrekking (van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘De 7
Dorpelingen’) bij de raad aanlevert.

samenvatting
besprokene

Het voorstel wordt zonder bespreking in stemming gebracht.

stemming

Het voorstel wordt aangenomen, met 12 stemmen voor (KL, GL 1 stem,
CDA, D66, PvdA en BBB) en 9 stemmen tegen (GL 3 stemmen, VVD en
GB).

besluit

Conform besloten

agendapunt

06.

voorgesteld
besluit

samenvatting
besprokene

stemming

besluit

Voorstel betreft besluit inzake scenario’s Harmonielocatie
Bergen
1. te kiezen voor (de) scenario(s) #.
2. het college de opdracht te geven (de) scenario(s) # verder uit te werken,
waarbij geldt dat indien gekozen wordt voor scenario 3
(intrekkingsbesluit) de raad uiterlijk in de week van 14 januari 2019 een
besluit moet nemen.
3. de begrotingswijziging "21 onderzoek alternatieve scenario's
harmonielocatie" vast te stellen.
Er worden 3 amendementen ingediend.
Amendement 6a door GB, GL en VVD met keuze voor scenario 3.
Amendement 6b door GB, GL en VVD met tijdspad intrekkingsbesluit
Amendement 6c door KL, CDA, D66, PvdA en BBB met keuze voor scenario
4.
Voor teksten van de amendementen zie bijlagen bij deze besluitenlijst.
Amendement 6a: verworpen met 10 stemmen voor (GL, VVD en GB) en 11
stemmen tegen (KL, CDA, D66, PvdA en BBB).
Amendement 6b: verworpen met 10 stemmen voor (GL, VVD en GB) en 11
stemmen tegen (KL, CDA, D66, PvdA en BBB).
Amendement 6c: aangenomen met 11 stemmen voor (KL, CDA, D66, PvdA
en BBB) en 10 stemmen tegen (GL, VVD en GB).
Het geamendeerde voorstel is aangenomen met 11 stemmen voor (KL, CDA,
D66, PvdA en BBB) en 10 stemmen tegen (KL, VVD en GB)
Besluit is geamendeerd aangenomen.
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agendapunt

07.

samenvatting
besprokene

Er wordt een motie van wantrouwen aangekondigd (KL, CDA, D66, PvdA en
BBB) ten aanzien van wethouder Westerkamp. Na een schorsing dient weth.
Westerkamp zijn ontslag in. De motie wordt ingetrokken
De motie is ingetrokken

tekst ingediende
stukken
stemming

agendapunt
samenvatting
besprokene

Moties vreemd aan de orde van de vergadering

-

08.

Sluiting

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

Bergen, 27 december 2018
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