
 

bladzijde 1 van 2 

 

 
 

Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst buitengewone vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 27 maart 2018 

 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

 

voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. S. Heerdink 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L. Damink (KL), mw. T. Glas (KL), mw. S. 
Groen-Bruschke (GL), mw. W. Grooteman (CDA), dhr. H. Haring (GB), dhr. M. 
Halff (D66), dhr. J. Houtenbos (VVD), dhr. R. Karels (KL), mw. K. Kindt 
(PvdA), dhr. A. van der Leij (PvdA), dhr. K. van Leijen (GB), mw. J. Luttik-
Swart (KL), dhr. P. Ooijevaar (CDA), mw. F. Ouëndag (GL), mw. A. Paping 
(VVD), dhr. M. Smook (KL - verschijnt later), dhr. J. Snijder (D66), dhr. S. 
Swart (KL – verschijnt later), dhr. M. Wals (D66), dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. D. 
Zwart (CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J. Mesu, dhr. P. van Huissteden, mw. O. Rasch, dhr. H. Snabilie 

gemeente 
secretaris 
 

M. Schoor 

afwezig 
 

dhr. C. Roem (VVD) 

 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter doet melden van de afwezigen. 

 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

agendapunt 3.a. Instellen commissie van onderzoek van de geloofsbrieven 

samenvatting 
besprokene 

 

De volgende leden worden bij besluit benoemd tot lid van de commissie ter 
controle van de geloofsbrieven: 
- dhr. Van der Leij (PvdA) 
- mw. Paping (VVD) 
- dhr. Zeiler (Zeiler) 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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Er volgt een korte schorsing waarin het proces verbaal met de uitslag van de 
verkiezingen en de geloofsbrieven van de te installeren raadsleden, worden 
onderzocht. De commissie brengt verslag uit van het onderzoek en meldt dat 
er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd in het proces verbaal of de 
geloofsbrieven. Ze adviseert de raad de nieuwe raadsleden toe te laten tot 
de raad. 

 

agendapunt 3.b. Beoordeling inzake rechtmatig verloop van de verkiezingen 

voorgesteld 
besluit 

 Te oordelen dat de verkiezingen voor het lidmaatschap van de 
gemeenteraad van Bergen op 21 maart 2018 rechtmatig zijn verlopen. 

Samenvatting 
besprokene 

De raad besluit mede op basis van het onderzoek van de commissie ter 
controle van de geloofsbrieven unaniem positief te oordelen over het verloop 
van de verkiezingen. 

 

agendapunt 3.b. Toelating nieuw benoemde raadsleden 

voorgesteld 
besluit 

 Tot toelating van de nieuw benoemde raadsleden op 29 maart 2018 als 
lid tot de gemeenteraad van Bergen. 

Samenvatting 
besprokene 

De raad besluit mede op basis van het onderzoek van de commissie ter 
controle van de geloofsbrieven unaniem dat alle benoemde raadsleden zijn 
toegelaten. 

 

agendapunt 4. Afscheid van de raad van de gemeente Bergen 

Samenvatting 
besprokene 

De burgemeester spreekt de raadsleden die afscheid nemen en niet 
terugkeren kort persoonlijk toe en overhandigd hen een cadeau. Mw. Kindt 
(PvdA) wordt gezien haar lange staat van dienst geridderd. 

 

agendapunt  5. Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter sluit de vergadering om 17:30 uur. 

 

Bergen, 29 maart 2018 

 


