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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 3 oktober 2019 

 
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. I. Braak (GL), dhr. A.J. van den Beld (VVD), dhr. K. Bruin (BBB), mw. T. 
Glas (KL), mw. S. Groen (GL), mw. W.A.T. Grooteman (CDA), dhr. J.M. Halff 
(D66), mw. L.M. Hoogendonk (VVD), dhr. P. van Huissteden (PvdA), mw. M. 
de Jongh (VVD), dhr. R. Karels (KL), mw. M.J. van Kranenburg (GB), mw. F. 
Krijtenburg (GL), dhr. K. van Leijen (VVD), mw. A. Otto (D66), dhr. R. 
Oudeboon (KL), mw. F. Ouëndag (GL), dhr. C. Roem (vanaf 20.35 uur)(VVD), 
dhr. dhr. M. Smook (KL), mw. J. Swart (KL), dhr. D. Zwart (CDA) 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J.J.A.S. Houtenbos, dhr. E.J. Bekkering, dhr. A.A. Tromp,  
dhr. N.G.M. Valkering, mw. Y. Koster 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

Dhr. Roem (komt een uur later). 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Mevr. Krijtenburg stelt vragen over Sanduyn en Duyndomein. Weth. 
Valkering zegt toe de nog te nemen besluitvorming hierover ter kennisname 
naar de raad te zenden. 
Mevr. Van Kranenburg stelt vragen over de jeugdzorg. Weth. Koster geeft 
aan enkele vragen schriftelijk te beantwoorden. 
Dhr. Van Huissteden stelt een aanvullende vraag waarin hij verzoekt de extra 
raadsinformatiebrief over dit onderwerp ook aan onze raad toe te zenden. 
Weth. Koster zegt dit toe. 

 

agendapunt  01. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit De agendapunten 8 (Duinweg 133) en 11 (Grondbeleid) worden van de 
agenda afgevoerd. Er worden 2 moties vreemd aan de orde van de 
vergadering ingediend. 

 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 10 
september 2019 

besluit Op verzoek van dhr. Van Leijen blijven de punten 2019/07 en 2019/10 nog 
op de lijst staan. Voor het overige conform besloten. 

 
agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 27 tot en met week 39 

besluit 
 

Dhr. Van Huissteden stelt een vraag naar aanleiding van de brief van de 
fietsersbond. De vraag zal schriftelijk worden beantwoord in de nieuwsbrief 
van het college. Mevr. Swart stelt een vraag over de motie van de gemeente 
Culemborg inzake rekenmethode algemene uitkering. Weth. Houtenbos 
antwoordt dat dit de volle aandacht heeft van het college. Dhr. Bruin geeft 
aan dat hij enkele brieven mist op de lijst ingekomen stukken. Dit zal worden 
uitgezocht. Voor het overige conform besloten. 

 

agendapunt 3.c. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen 
inzake gemeentelijk vastgoed 

besluit 
 

Conform besloten. 

 
 

agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen fractie BBB inzake 
 commissie Bezwaarschriften 

besluit 
 

Conform besloten. 

 

agendapunt 3.e. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen 
 inzake Petrusschool te Groet 

besluit 
 

Mevr. De Jong heeft een aanvullende vraag. Deze zal schriftelijk worden 
beantwoord in de nieuwsbrief van het college. Conform besloten. 

 

agendapunt 3.f. Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD inzake jeugdzorg 
 oplopende kosten i.r.t. brief aan tweede kamer  

besluit 
 

Conform besloten. 

 

agendapunt 3.g. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen 
 inzake Prins Hendrik Stichting Egmond aan Zee  

besluit 
 

Conform besloten. 

 

agendapunt 3.h. Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake 
 openbaar vervoer 

besluit 
 

Conform besloten. 

 

agendapunt 3.i. Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 inzake 
 aanscherping toezicht op kwaliteit inburgering 

besluit 
 

Conform besloten. 
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BENOEMINGEN  
 

agendapunt  4.1 Raadslid fractie GroenLinks  

voorgesteld 
besluit 

Toe te laten als lid van de raad van de gemeente Bergen Zijp, P.J.M. (Peter)  

besluit Conform besloten. 

 
 

agendapunt  4.2 Burgercommissielid fractie PvdA 

voorgesteld 
besluit 

Op voordracht van de fractie PvdA, dhr. J.J. Keijsper te benoemen tot 
(burger) commissielid namens PvdA 
 

besluit Conform besloten. 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  05. Voorstel betreft een positieve zienswijze af te geven over de 1e en 
 2e begrotingswijziging 2019 van GGD HN 

voorgesteld 
besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven over de 1e en 2e wijziging van de 
begroting 2019 van de GGD HN 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van GGD HN kenbaar maken 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  06. Voorstel betreft wijziging Algemene Verordening recreatieschap 
 Geestemerambacht en het oprichten van beheerstichting 
 natuurpark Geestmerloo 

voorgesteld 
besluit 

1. Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen bij de voorgestane 
wijziging van de Algemene Verordening van het Recreatieschap 
Geestmerambacht. 

2. Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen bij de voorgestane 
oprichting van een beheerstichting voor Natuurpark Geestmerloo 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  07. Voorstel betreft kennis te nemen van de rapportage vastgoed 
 opgesteld door BING 

voorgesteld 
besluit 

- kennis te nemen van de Rapportage vastgoed opgesteld door BING.  
- de rapportage als onderlegger te gebruiken voor het debat van de raad 

over dit onderwerp. 
- het college te verzoeken om voor het einde van het jaar te komen met 

verbeterpunten in het gemeentelijk vastgoed management 

besluit Conform besloten. 
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BESPREEKSTUKKEN 

 

agendapunt  08. Voorstel betreft principe-verzoek vestiging van een wellnesshotel 
 Duinweg 133 te Schoorl 

voorgesteld 
besluit 

In principe en onder de in dit raadsvoorstel genoemde voorwaarden akkoord 
te gaan met het vestigen van een wellnesshotel aan de Duinweg 133 zoals 
opgenomen in de bijlage bij dit raadsbesluit 

samenvatting 
besprokene 

 

besluit Afgevoerd van de agenda 

 

agendapunt  09. Voorstel betreft principe-uitspraak vestiging agrarisch 
 bloembollenbedrijf nabij de Limmerweg 5 in Egmond-Binnen 

voorgesteld 
besluit 

- In principe akkoord te gaan met de vestiging van een agrarisch 
bloembollenbedrijf op de percelen nabij de Limmerweg 5 in Egmond 
Binnen (kadastraal C2824 en C2978) 

- Een bestemmingsplan en landschappelijk inpassingsplan te laten 
opstellen door initiatiefnemer voor deze ruimtelijke ontwikkeling 

samenvatting 
besprokene 

Het ingediende amendement wordt ingetrokken.  
Toezegging: de wethouder zegt toe dat er toetsingskaders komen over het 
waar en wanneer er in het buitengebied gebouwd kan worden. 

besluit Afgevoerd van de agenda 

 

agendapunt  10. Voorstel betreft de uitgangspunten Grondbeleid gemeente Bergen 
 2019-2022 vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. De “Uitgangspunten Grondbeleid gemeente Bergen 2019-2022” ter 
vervanging van het huidige grondbeleid vast te stellen, 

2. Kennis te nemen van de nota “Toelichting Grondbeleid voor de 
gemeenten Bergen, Uitgeest en Castricum”, 

3. De verouderde Kadernota Grondbeleid Gemeente Bergen, vastgesteld 
door de raad op 25 april 2006, in te trekken 

samenvatting 
besprokene 

 

besluit Afgevoerd van de agenda 

 

agendapunt  11. Voorstel betreft het vaststellen van de beleidsnotitie Snippergroen 
 2019 

voorgesteld 
besluit 

1. De Beleidsnotitie Snippergroen 2019 vast te stellen.  
2. De Beleidsnotitie Snippergroen (februari 2008) intrekken 

samenvatting 
besprokene 

Mevrouw De Jongh onthoudt zich van stemming. 
Na toezegging van de wethouder wordt het amendement ingetrokken. De 
punten uit het amendement worden zoveel mogelijk in het groenbeleidsplan 
opgenomen. 

besluit Het voorstel is unaniem (20) aangenomen. 

 

agendapunt  Moties vreemd aan de orde van de vergadering 
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voorgesteld 
besluit 

Motie 1: onderzoek samenwerking AEB en HVC (D66/CDA/BBB/GB/KL). 
Motie 2: ja/ja sticker reclamefolders (D66/KL/GL/BBB). 
Motie 3: snippergroen (VVD/D66/GL). 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij de besluitenlijst. 

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

 

agendapunt  12. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 7 oktober 2019 

 


