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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 26 april 2018 

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 26 april 2018 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 
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agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Het CDA stelt vragen over stand van zaken sporthal de Blinkerd. De 
wethouder antwoordt dat er twee gesprekken hebben plaatsgevonden, met 
het bestuur van de Blinkerd, de voetbalvereniging en de sportraad. Er 
worden oplossingen onderzocht. Hij zal de raad informeren over het vervolg. 

 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

besluit De VVD stelt voor agendapunt 8 “positieve zienswijze werkorganisatie 
BUCH” niet te behandelen deze avond maar eerst een BUCH informatie-
avond te organiseren. Hier wordt over gestemd. 
Voor: GL (4), VVD (3), GBB (3), BBB (1), PvdA (1); tegen CDA (2), KL (5), 
D66 (2). Het voorstel van de VVD om het agendapunt af te voeren wordt met 
12 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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Verder dient de VVD een motie vreemd aan de orde van de vergadering in 
inzake handhaving percelen Oude Heereweg 3Zb t/m 3Zd. 
KIES Lokaal dient een tweetal moties vreemd aan de orde van de 
vergadering in inzake veiligheid Voorweg Schoorl en uitbreiding/afronding 
pilot/experiment doorstroomwoningen Altamira Schoorl. 
 
De agenda is gewijzigd vastgesteld. 

 
 

agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 10 april 2018 

besluit 

 

De lijst bestuurlijke toezeggingen is ongewijzigd vastgesteld.  

 

agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 10 tot en met week 16 

besluit 
 

De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan en 
stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening. 

 

agendapunt 3.c. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Zeiler inzake 
 bestemmingsplan ChaCha  

besluit 
 

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen fractie KIES Lokaal inzake 
 gaswinningveld Egmond-Binnen 

besluit 
 

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

agendapunt 3.e. Beantwoording schriftelijke vragen fractie KIES Lokaal inzake 
 vliegtuiglawaai 

besluit 
 

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
 ‘Gedeeltelijke herziening Bergen Dorpskern-Zuid, Doorntjes 22a’ 
 en geen exploitatieplan vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. het ontwerp bestemmingsplan 'Gedeeltelijke herziening Bergen 
Dorpskern-Zuid, Doorntjes 22a’, zoals vervat in de dataset met 
planidentificatie: NL.IMRO.0373.BPG01011Doorntj22a-A001, ongewijzigd 
vast te stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen, wegens anderszins verzekering van 
de kosten. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  5. Voorstel betreft het vaststellen van de nieuwe verordening 
 onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 
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voorgesteld 
besluit 

De “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
gemeente Bergen” vast te stellen 

besluit Conform besloten. 

 
 

agendapunt  6. Voorstel betreft de notitie informatievoorziening 
 gemeenschappelijke regelingen vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

de notitie “informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen” vast te 
stellen, wat betekent dat de raad: 

 gemeenschappelijke regelingen waarvoor een openbaar lichaam is 
ingesteld verzoekt om vanaf 1 januari 2019 jaarlijks uiterlijk 1 januari 
een kadernota met  financiële en beleidskaders met de onderwerpen 
als beschreven in bijlage 1 aan te bieden aan de raden, waarvoor de 
raden uiterlijk 1 maart een zienswijze kunnen afgeven; 

 de notitie “bestuursrapportages” (bijlage 2) vaststelt en als 
handreiking aanbiedt aan gemeenschappelijke regelingen; 

 gemeenschappelijke regelingen verzoekt om vanaf 1 maart 2018 
uitvoering te geven aan de uitgangspunten voor publicatie van 
agenda’s en bijbehorende stukken voor vergaderingen van het 
algemeen bestuur (bijlage 3); 

 de uitgangspunten voor werkbezoeken vaststelt (bijlage 4); 

 het onderzoeksvoorstel voor evaluaties van gemeenschappelijke 
regelingen vaststelt (bijlage 5); 

 de uitgangspunten voor majeure beleidsprocessen van 
gemeenschappelijke regelingen vaststelt  en als handreiking aanbiedt 
aan gemeenschappelijke regelingen (bijlage 6); 

 het college verzoekt om bij de eerstvolgende wijziging van een 
gemeenschappelijke regeling de gemeenschappelijke regeling in 
overeenstemming te brengen met de notitie “informatievoorziening 
gemeenschappelijke regelingen”;   

 de griffier verzoekt om voorstellen te doen over hoe de raad lokaal 
en/of regionaal de aandacht voor gemeenschappelijke regelingen kan 
verdelen, rekening houdend met de profielen van de 
gemeenschappelijke regelingen. 

besluit Conform besloten. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  7. Stemming over amendement (A) inzake incidentele verhoging 
cultuur subsidiebudget 2018 en het vaststellen van het 
raadsbesluit: incidenteel verhogen van het subsidiebudget voor 
kunst en cultuur en de bijbehorende begrotingswijziging vast te 
stellen 

voorgesteld 
besluit 

- Het incidenteel verhogen met €25.000,- van het cultuursubsidiebudget 
2018 ten laste van het begrotingssaldo vast te stellen; 

- de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

samenvatting 
besprokene 

 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 
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stemming Amendement A: voor CDA (2), BBB (1), GBB (3), PvdA (1), D66 (2); tegen 
KL (5), GL (4), VVD (3). Het amendement is met 9 stemmen voor en 12 
tegen verworpen. 
Besluit: het besluit is unaniem (21) aangenomen. 

besluit Conform besloten. 

 
 

agendapunt  8. Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

Motie 1 (VVD): handhaving percelen Oude Heereweg 3Zb t/m 3Zd. 
Motie 2 (KL): veiligheid Voorweg Schoorl 
Motie 3 (KL): uitbreiding/afronding pilot/experiment doorstroomwoningen 
Altamira Schoorl. 
 
Motie 3 wordt aangehouden met de toezegging door portefeuillehouder 
Snabilie: het doel van de pilot is een maximale doorstroom en te 
onderzoeken wat er in dit experiment nog mogelijk is. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Motie 1: geen stemming, wordt aangehouden. 
Motie 2: unaniem (21) aangenomen. 
Motie 3: aangehouden.  

 
 

agendapunt  9. Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 30 april 2018 

 


