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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 31 mei 2018 

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 31 mei 2018 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

 

voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A. Idema 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. A. Anema (GB), mw. A. Born (VVD), mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. 
K. Bruin (BBB), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen-Bruschke (GL), mw. W. 
Grooteman (CDA), dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. J. Houtenbos (VVD), dhr. P. 
van Huissteden (PvdA), dhr. R. Karels (KL), mw. F. Krijtenburg (GL), dhr. K. 
van Leijen (GB), dhr. R. Oudeboon (KL), mw. F. Ouëndag (GL), mw. A. Otto 
(D66), mw. O. Rasch (D66), dhr. C. Roem (VVD), dhr. M. Smook (KL), mw. J. 
Swart (KL), dhr. K. Valkering (CDA) 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J. Mesu, mw. O. Rasch, dhr. H. Snabilie 

gemeente 
secretaris 
 

Dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

 

 

agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

De VVD stelt vragen over zaalvoetbalvereniging DGAC/Dorpscentrum De 
Blinkerd. De wethouder antwoordt dat de aankomende competitie nog 
gebruik gemaakt kan worden van de zaal in De Blinkerd.  

 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

besluit Er worden moties vreemd aan de orde ingediend, te weten: 
CDA (2) buslijn 155 en bestuurscultuur.  
KL parkeerterrein Molenweg Schoorl. 
GL harmonielocatie Bergen. 

 
 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 15 mei 2018 

besluit 

 

De lijst bestuurlijke toezeggingen is gewijzigd vastgesteld. De wijziging 
betreft het niet afvoeren van punt 2017/06. 

 

agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 17 tot en met week 21 

besluit 
 

De lijst bestuurlijke toezeggingen is ongewijzigd vastgesteld. 

 

agendapunt 3.c. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Behoorlijk Bestuur 
Bergen inzake integer en/of frauduleus handelen  

besluit 
 

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD inzake voortgang 
implementatie AVG 

besluit 
 

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

BENOEMINGEN 
 

agendapunt  4. Benoeming burgercommissieleden fractie KIES Lokaal  

voorgesteld 
besluit 
 

op voordracht van de fractie KIES Lokaal mevrouw M. Kauwen-Wittebrood 
en dhr. J.J.H. Swart te benoemen tot (burger) commissielid namens KIES 
Lokaal 

samenvatting 
besprokene 
 

De raad gaat akkoord met beide benoemingen. 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  5. Voorstel betreft het vaststellen van het facetbestemmingsplan 
 Parkeren inclusief de nota beantwoording zienswijzen en geen 
 exploitatieplan vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. Het facetbestemmingsplan 'Parkeren' met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0373.BPGparkeren-C001, met inachtneming van het gestelde in 
de 'Nota beantwoording zienswijzen', gewijzigd vast te stellen, waarbij 
voor de plaatsbepaling gebruik is gemaakt van de ondergrond 
o_NL.IMRO.0373.BPGparkeren-C001.dxf; 

2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  6. Voorstel betreft een verklaring van geen bedenkingen af te geven 
 voor een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf op de percelen 
 Herenweg 23 S ZW en 23BY te Bergen 
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voorgesteld 
besluit 

Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een 
bouwwerk voor recreatief nachtverblijf met een maximale oppervlakte van 50 
m2, een maximale goothoogte van 3 meter en een maximale nokhoogte van 
5 meter op de percelen Herenweg 23 S ZW en Herenweg 23 BY te Bergen 

samenvatting 
besprokene 

Stemverklaring GB: mw. Anema neemt niet deel aan stemming. 
De raad stemt in met het voorstel. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van het gewijzigde 
 bestemmingsplan Merici fase 2 inclusief nota van zienswijzen 

voorgesteld 
besluit 

De Nota van zienswijzen Merici fase 2 vast te stellen en op basis hiervan het 
bestemmingsplan Merici Fase 2 als vervat in het bestand NL.IMRO.0373. 
BPG01011mericif2-B001 gewijzigd vast te stellen 

samenvatting 
besprokene 

CDA dient een amendement over behoud van de kapel in. 
Stemverklaring GB: stemmen voor, er is een bericht binnengekomen van 
Achmea rechtsbijstand om door middel van overleg tot een oplossing te 
komen over een groenstrook, verzoeken de wethouder dit mee te nemen om 
te komen tot een oplossing. 
Stemverklaring GL: zelfde strekking als GB, er ligt een flexibel BP, stellen 
voor dat gebiedsregisseur in samenspraak met de omwoners een 
aanpassing (in het groen) kan doen. 
Toezegging voorzitter: het college gaat hiermee aan de slag, een reactie 
volgt in de raad. 
 

stemming Amendement A: unaniem (21) aangenomen. 
Geamendeerde voorstel: unaniem (21) aangenomen.  

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  8. Voorstel betreft het omzetten van gemengde regeling naar 
 collegeregeling van de gemeenschappelijke regeling Regionaal 
 Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) en 4e tekstwijziging per 1 juli 
 2018 

voorgesteld 
besluit 

1. Als bestuursorgaan ‘gemeenteraad’ uit de gemeenschappelijke regeling 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) te treden; 

2. Als gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders 
toestemming te geven voor het wijzigen van de gemeenschappelijke 
regeling per 1 juli 2018, overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
bijlagen. 

besluit Conform besloten. 

 
 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  9. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan reparatie 
Duingebied inclusief nota van zienswijzen 

voorgesteld 
besluit 

het bestemmingsplan Reparatie Duingebied inclusief Nota zienswijzen 
gewijzigd vast te stellen 
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samenvatting 
besprokene 

VVD dient een amendement inzake reparatie Duingebied in. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendement B: voor VVD (3), GB (3), D66 (2); tegen KL (5), GL (4), CDA 
(2), PvdA (1), BBB (1). Het amendement is met 8 voor en 13 tegen 
verworpen. 
Voorstel: aangenomen met 13 stemmen voor KL (5), GL (4), CDA (2), PvdA 
(1),BBB (1) en 8 stemmen tegen VVD (3), GB (3), D66 (2)  

besluit Conform besloten. 

 
 

agendapunt  10. Voorstel betreft een positieve zienswijze af te geven ten aanzien 
 van het op de keuze voor het verbeterscenario 3c gebaseerde 
 voorlopige besluit van het bestuur van de Werkorganisatie BUCH 
 tot wijziging van de begroting 2018 van de Werkorganisatie BUCH 

voorgesteld 
besluit 

een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het op de keuze voor 
het verbeterscenario 3c gebaseerde voorlopige besluit van het bestuur van 
de Werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 2018 van de 
Werkorganisatie BUCH 

samenvatting 
besprokene 

Stemverklaring GB: 
VVD dient een amendement inzake verbeterplan BUCH in. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendement C: voor KL (5), GL (4), VVD (3), GB (2), CDA (2), D66 (2), 
PvdA (1); tegen GB (1), BBB (1). Het amendement is met 19 stemmen voor 
en 2 tegen aangenomen. 
Geamendeerde voorstel: voor KL (5), GL (4), VVD (3), GB (2), CDA (2), D66 
(2), PvdA (1); tegen GB (1), BBB (1). Het voorstel is met 19 stemmen voor 
en 2 tegen aangenomen. 

besluit Gewijzigd besloten. 

  

agendapunt  11. Afscheid wethouders 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter neemt met een boeket bloemen en een korte toespraak 
afscheid van de wethouders. 

 

agendapunt  12. Benoeming en beëdiging wethouders en ontheffing van het 
 vereiste van ingezetenschap 

voorgesteld 
besluit 

1. Te benoemen tot wethouder:   
a. mevrouw Y. Koster-Dreese namens de fractie GroenLinks, 
 tijdsbestedingsnorm bedraagt 1 fte; 
b. de heer J.J.A.S. Houtenbos namens de fractie VVD, 
 tijdsbestedingsnorm bedraagt 0,8 fte; 
c. de heer F. Westerkamp namens de fractie Gemeentebelangen, 
 tijdsbestedingsnorm bedraagt 1 fte; 
d. de heer M.J.H. van den Busken namens de fractie Behoorlijk Bestuur 
 Bergen, tijdsbestedingsnorm bedraagt 1 fte. 
2. de onder punt 1 genoemde kandidaat-wethouders te beëdigen. 
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• Mevrouw Y. Koster-Dreese en de heer F. Westerkamp ontheffing te 
 verlenen van het vereiste van ingezetenschap bij de uitoefening van 
 hun functie als wethouder van de gemeente Bergen. 
• Deze ontheffing te verlenen voor de maximale periode van een jaar 
 zoals omschreven in de Gemeentewet. 
• Dat deze periode ingaat na de benoeming als wethouder op 31 mei 
 2018 en afloopt op 30 mei 2019. 

samenvatting 
besprokene 

De fracties van GL, VVD, GB, BBB dragen respectievelijk de volgende 
personen voor als kandidaat voor het wethouderschap: 
mevrouw Y. Koster-Dreese 
de heer J.J.A.S. Houtenbos 
de heer F. Westerkamp 
de heer M.J.H. van den Busken 
 
De raad benoemt de leden: dames Otto-vd Ende (vz), Glas-de Raadt en 
Braak-van Kasteel tot commissie voor de geloofsbrieven en commissie 
stembureau voor de kandidaat wethouders en voor benoeming van het 
raadslid. 
 
Mevrouw Otto-vd Ende, deelt mede dat is vastgesteld, dat de voorgestelde 
kandidaten voldoen aan de voor het wethouderschap geldende vereisten en 
geen functies (ambten) vervult die niet verenigbaar zijn met het 
wethouderschap.  
Mevrouw Otto-vd Ende leest de uitslag van het stembureau voor. Het aantal 
uitgebrachte stemmen op:  
mevrouw Y. Koster-Dreese: 20 voor, 1 tegen 
de heer J.J.A.S. Houtenbos: 20 voor, 1 tegen 
de heer F. Westerkamp: 20 voor, 1 tegen 
de heer M.J.H. van den Busken: 15 voor, 6 tegen 
 
Dit betekent, dat een volstrekte meerderheid van de raad zoals bedoeld in 
artikel 30 van Gemeentewet zijn stem heeft uitgebracht op de 
bovengenoemde kandidaten. 
 
Hierna volgt het afleggen van de belofte en eed, de tekst wordt voorgelezen. 
 
Het voorstel om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap 
voor mevrouw Y. Koster-Dreese en de heer F. Westerkamp wordt unaniem 
aangenomen. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  13. Benoeming en beëdiging raadslid 

voorgesteld 
besluit 

De heer A.J. van den Beld toe te laten als lid van de gemeenteraad van 
Bergen (NH). 

samenvatting 
besprokene 

De raad heeft de dames Otto-vd Ende (vz), Glas-de Raadt en Braak-van 
Kasteel benoemt tot commissie voor de geloofsbrieven.  
 
Mevrouw Otto-vd Ende deelt mee dat is vastgesteld, dat dhr. A.J. van den 
Beld voldoet aan de voor het raadslidmaatschap geldende vereisten en geen 
functies (ambten) vervullen die niet verenigbaar zijn met het 
raadslidmaatschap. 
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De burgemeester leest hierna de tekst raadsbesluit toelating voor en de tekst 
van de belofte.  

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  14. Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

Motie 1 (KL/GL/BBB): parkeerterrein Molenweg Schoorl. 
Motie 2 (CDA/VVD/GL/KL/BBB/GB/D66): buslijn 155.  
Motie 3 (CDA/KL/D66/PvdA): onderzoek bestuurscultuur. 
Motie 4 (GL/VVD/GB/BBB): harmonielocatie Bergen. 
Motie 5 (KL/CDA/D66/PvdA): harmonielocatie Bergen. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Motie 1: unaniem (21) aangenomen. 
Motie 2: unaniem (21) aangenomen. 
Motie 3: voor KL (5), GL (4), VVD (3), GB (3), CDA (2), D66 (2), PvdA (1); 
tegen BBB (1). De motie is met 20 stemmen voor en 1 tegen aangenomen. 
Motie 4: voor GL (4), VVD (3), GB (3), BBB (1); tegen KL (5), CDA (2), D66 
(2), PvdA (1). De motie is met 11 voor en 10 tegen aangenomen. 
Motie 5: voor KL (5), PvdA (1), D66 (2), CDA (2); tegen GB (3), BBB (1), GL 
(4), VVD (3). De motie is met 10 voor en 11 tegen verworpen. 

 
 
 

agendapunt  15. Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 4 juni 2018 

 


