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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 4 juli 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.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 
(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 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

dhr. R. Karels (KL), mw. M. de Jongh (VVD), 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Bruin stelt vragen over de bomenkap in de duinen van Schoorl. 
Mevr. Van Kranenburg stelt vragen over algengroei in de vijver aan de 
Natteweg. 

 
 

agendapunt  01. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van 
verhindering door. 
Vervolgens geeft zij mevr. Swart het woord die een verklaring voor leest 
namens de fracties van KL, VVD, CDA, D66 en PvdA naar aanleiding van 
negatieve berichtgeving in landelijke media, waarin zij nadrukkelijk het 
vertrouwen uitspreken in de ambtelijke organisatie. 

 

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit Er worden 3 moties vreemd aan de orde van de vergadering aangekondigd. 
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 18 juni 2019 

http://www.raadbergen-nh.nl/


bladzijde 2 van 4 

 

besluit Conform besloten 

 
agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 22 tot en met week 26 

besluit 
 

Conform besloten. 

 

agendapunt 3.c. Beantwoording schriftelijke vragen fracties KIES Lokaal en 
GroenLinks inzake ontwerpbesluit mobiele telecommunicatie Egmond-
Binnen  

besluit 
 

Conform besloten. 

agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake 
schoonmaken rolcontainers 

besluit 
 

Conform besloten. 

agendapunt 3.e. Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 inzake 
verplichting taallessen jongste anderstalige kinderen 

besluit 
 

Conform besloten. 

 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  04. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Hoeverweg 23 Egmond aan den Hoef 

voorgesteld 
besluit 

Het bestemmingsplan Hoeverweg 23, Egmond aan den Hoef vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  05. Voorstel betreft kennis te nemen van de evaluatie integraal 
dienstverleningsmodel sociaal domein 

voorgesteld 
besluit 

 Kennis te nemen van de uitkomsten van de ‘Evaluatie integraal 
dienstverleningsmodel sociaal domein BUCH gemeenten’ (bijlage 1). 

 Het eerder vastgestelde ‘integraal dienstverleningsmodel sociaal 
domein’ uit 2014 te bekrachtigen. 

 Vanaf nu twee keer per jaar bij het bespreken van de 
beleidsrapportages de gegevens over aantallen inwoners die zich 
melden bij de sociaal teams te monitoren. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  06. Voorstel betreft in te stemmen met de pilot objectgebonden 
financiering woningverduurzaming met inzet van baatbelasting 

voorgesteld 
besluit 

in te stemmen met de uitvoering van de pilot 'objectgebonden financiering 
van woningverduurzaming' met inzet van de baatbelasting. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  07. Voorstel betreft het vaststellen van de verordening vergoeding 
raads- en commissieleden 
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voorgesteld 
besluit 

de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Bergen 
2019 vast te stellen. 

besluit Amendement A: Unaniem aangenomen. 
Voorstel: Conform besloten. 

 

agendapunt  08. Voorstel betreft een positief advies af te geven aan het 
commissariaat voor de media inzake een verlenging zendtijdtoewijzing 
lokale omroep Stichting RTV 

voorgesteld 
besluit 

een positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media om 
RTV80  aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente 
Bergen voor de periode 19 oktober  2019 tot en met 18 oktober 2024 omdat 
RTV80 voldoet aan de eisen van de Mediawet, het representatief is voor de 
lokale stromingen in de gemeente en omdat het onafhankelijk en onpartijdig 
is. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zwart geeft aan zich te onthouden van stemming vanwege een 
persoonlijk belang. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  09. Voorstel betreft borg te staan voor de lening aan tennisclub 
Bergen 

voorgesteld 
besluit 

- Borg te staan voor de lening aan tennisclub Bergen die wordt 
aangewend voor de renovatie van 9 tennisbanen met bijbehorend 
clubhuis.  

- Maximaal voor €400.000,- borg te staan voor een periode van 15 jaar 
waarbij Stichting Waarborgfonds Sport €200.000,- afdekt door hun 
borgstelling aan de gemeente Bergen. 

- Borg te staan op basis van de voorwaarden die Stichting Waarborgfonds 
Sport en de gemeente Bergen stellen. 

besluit Conform besloten. 

 
BESPREEKSTUKKEN 

 

agendapunt  10. Voorstel betreft het coördinatiebesluit inzake Parkhotel Bergen 

voorgesteld 
besluit 

De coördinatieregeling ex. artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening  toe te 
passen op de volgende besluiten: de voorbereiding, terinzagelegging, 
vaststelling en bekendmaking van het bestemmingsplan "Parkhotel, Bergen" 
(inclusief eventuele benodigde procedures), de benodigde 
omgevingsvergunning(en) en alle overige activiteiten en besluiten nodig voor 
de verwezenlijking van dit voorgenomen plan op de percelen kadastraal 
bekend gemeente Bergen sectie A nummers 4741, 3639, 5367, 5092. 

besluit Stemming voorstel: BBB (1) is tegen. GB (1), D66 (2), KL (4), CDA (2), VVD 
(4), GL (4) en PvdA (1) zijn voor. Aangenomen met 18 stemmen voor en 1 
stem tegen. 

 
 

agendapunt  11. Voorstel betreft het vaststellen van de notitie beleid en 
regelgeving recreatieve verhuur en recreatief gebruik van woningen 

voorgesteld 
besluit 

 de beleidsnotitie 'beleid en regelgeving recreatieve verhuur en recreatief 
gebruik van woningen' vast te stellen; 
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 het collegebesluit met betrekking tot de vensterperiode (recreatieve 
verhuur in de maanden juni, juli en augustus toe te staan met de 
mogelijkheid tot ontheffing) te bekrachtigen; 

 In te stemmen met het aanpassen van de bestaande 
Huisvestingsverordening met hierin opgenomen de regels voor 
onttrekking van woningen door recreatieve verhuur en recreatief gebruik 
en waarna deze inclusief de wijzigingen vervolgens ter vaststelling aan 
de raad worden aangeboden; 

 het college verzoekt de raad extra handhavingscapaciteit beschikbaar te 
stellen voor dit project door bijgevoegde begrotingswijziging vast te 
stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Mevr. Groen-Bruschke, mevr. Krijtenburg en mevr. Braak-van Kasteel (GL) 
zullen zich onthouden van stemming vanwege persoonlijk belang. 

besluit Amendement B: voorgestemd door D66 (2), KL (4), CDA (2), BBB (1), VVD 
(4), GL (1) en PvdA (1). Tegengestemd door GB (1). Het amendement is 
aangenomen met 15 stemmen voor en 1 stem tegen. 
Stemming voorstel: voorgestemd door D66 (2), KL (4), CDA (2), BBB (1), 
VVD (4), GL (1) en PvdA (1). Tegengestemd door GB (1). Het voorstel is 
aangenomen met 15 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

agendapunt  Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

voorgesteld 
besluit 

Motie 1: parkeerterrein Vlewoseweg (KL) 
Motie 2: UMTS mast Egmond-Binnen (KL en GL) 
Motie 3: afstoten onroerend goed 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlagen bij de besluitenlijst 

stemming Motie 1: ingetrokken 
Motie 2: Voorgestemd door GB (1), KL (4), VVD (4) GL (4). Tegengestemd 
door D66 (2), CDA (2), PvdA (1) en BBB (1). De motie is aangenomen met 
13 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 
Motie 3: ingetrokken na toezegging van de wethouder.  

 

agendapunt  12. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 8 juli 2019 

 


