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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 7 maart 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 
 

dhr. A.J. van den Beld (VVD), mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. K. Bruin 
(BBB), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen-Bruschke (GL), mw. W.A.T. 
Grooteman (CDA), dhr. J.M. Halff (D66), dhr. J.A.M. Haring (GB), mw. L.M. 
Hoogendonk (VVD), dhr. P. van Huissteden (PvdA), mw. M. de Jongh (GB), 
dhr. R. Karels (KL), mw. F. Krijtenburg (GL), dhr. K. van Leijen (GB), mw. A. 
Otto-van der Ende (D66), dhr. R. Oudeboon (KL), mw. F. Ouëndag (GL), dhr. 
M. Smook (KL), mw. J. Swart (KL), dhr. K. Valkering (CDA) 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J.J.A.S. Houtenbos, mw. Y. Koster 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

dhr. C. Roem (VVD) 

 

agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

GB: stelt de volgende vragen: 
Hoe is de begeleiding van statushouders geregeld?  
Bebouwing van MIN terrein in Bergen.  
Verhuizing GGD/ consultatiebureau naar brede school. 
Zouden graag zien dat de raad beter geïnformeerd wordt over bijeenkomsten 
met inwoners (over cruciale onderwerpen). 
 
D66: stelt vragen over de peuteropvang in de kleine kernen en het belang 
hiervan. 
 

 
 

agendapunt  01. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit D66 verzoekt om agendapunt 9 BP Jaagkade 5 – Koogerweg 1 – Idenslaan 
van de agenda te halen en te agenderen voor een volgende raad. De raad 
stemt hiermee in. 
GL: verzoekt om agendapunt 6 definitief ruimtelijk kader T&O terrein Bergen 
als bespreekstuk te behandelen. De raad stemt hiermee in. 
KL dient een motie vreemd aan de orde in inzake: 
Gevolgen van besluit college B&W van Heiloo inzake verkeersbelasting 
Egmond-Binnen. 

 

agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 6 februari 
2019 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 5 tot en met week 9 

besluit 
 

Conform besloten. 

 
 
 

 HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  04. Voorstel betreft het bekrachtigen geheimhouding stukken 
grondexploitatie Mooi Bergen 2.0. 

voorgesteld 
besluit 

1. De opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid, van de 
Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet 
openbaarheid van bestuur ten aanzien van de notitie herziening grex Mooi 
Bergen 2019 te bekrachtigen; 

2. De opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid, van de 
Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet 
openbaarheid van bestuur ten aanzien van de grondexploitatie 2019 ten 
aanzien van project Mooi Bergen te bekrachtigen. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  05. Voorstel betreft voor het perceel Ruïnelaan 29s geen 
exploitatieplan vast te stellen en het bestemmingsplan Ruïnelaan vast 
te stellen 

voorgesteld 
besluit 

- voor het perceel Ruinelaan 29 S geen exploitatieplan vast te stellen; 
- het bestemmingsplan Ruinelaan (NL.IMRO.0373.bpRuinelaan20-C001), 

zoals bijgevoegd aan het raadsbesluit, conform artikel 3.1. Wro vast te 
stellen 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  06. Voorstel betreft het vaststellen van het definitief ruimtelijk kader 
T&O terrein Bergen (dit stuk is als bespreekpunt behandeld). 

voorgesteld 
besluit 

in te stemmen met het definitief Ruimtelijk Kader om 16 sociale 
grondgebonden huurwoningen en een appartementengebouw met 6 sociale 
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huurwoningen met een ruimte voor Stichting Welzijn Bergen te realiseren op 
het T&O terrein. 

besluit Amendement A: voor GB (3); tegen BBB (1), CDA (2), KL (5), GL (4), VVD 
(2), D66 (2), PvdA (1). Het amendement is met 3 stemmen voor en 17 tegen 
verworpen. 
Stemverklaring GB: zijn voor sociale woningbouw maar ook voor immaterieel 
erfgoed, stemmen daarom tegen het voorstel. 
Stemming voorstel: voor BBB (1), CDA (2), KL (5), GL (4), VVD (2), D66 (2), 
PvdA (1); tegen GB (3). 

 

agendapunt  07. Voorstel betreft kennis te nemen van het Onderzoeksjaarplan 
2019 art. 213a 

voorgesteld 
besluit 

kennis te nemen van onderzoeksjaarplan 2019 Art 213a 
 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  08. Voorstel betreft kennis te nemen van het evaluatierapport 
cultuurcoördinator van het Cultureel Bergens Platform en de 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. kennis te nemen van het evaluatierapport cultuurcoördinator van het 
Cultureel Bergens Platform; 

2. akkoord te gaan met verlenging van de aanstelling van de 
cultuurcoördinator met twee jaar en de bijbehorende begrotingswijziging 
vast te stellen. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

besluit Amendement B: voor CDA (2), PvdA (1), KL (5), GL (3), D66 (2), BBB (1); 
tegen GB (3), GL (1), VVD (2). Het amendement is met 14 stemmen voor en 
6 tegen aangenomen. 
Stemming voorstel: unaniem (20) aangenomen. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
 

agendapunt  9. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Jaagkade 5 – Koogerweg 1 – Idenslaan inclusief nota van zienswijzen 

voorgesteld 
besluit 

het bestemmingsplan "Jaagkade 5 - Koogerweg 1 - Idenslaan" kenmerk 
NL.IMRO.0373.BPG0600SIdensln23-C001 inclusief de nota zienswijzen vast 
te stellen 

samenvatting 
besprokene 

DOORGESCHOVEN NAAR VOLGENDE VERGADERING 

 
agendapunt  Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

Motie 1 (KL/GL/VVD/CDA/GB/D66/BBB) inzake gevolgen van besluit college 
B&W van Heiloo inzake verkeersbelasting Egmond-Binnen.  

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Motie 1: unaniem (20) aangenomen. 
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Achter gesloten deuren: 
 

agendapunt  10. Voorstel om in beslotenheid het voorliggende agendapunt tot het 
opheffen van geheimhouding die rust op stukken die samenhangen met 
het bestemmingsplan De 7 Dorpelingen te bespreken 

besluit De heer Haring (GB) verlaat de raadzaal en is niet aanwezig bij de 
behandeling van agendapunten 10, 11 en 12. 
Conform besloten. 

 

agendapunt  11. Voorstel tot instemming met het besluit op het verzoek tot het 
opheffen van geheimhouding die rust op stukken die samenhangen met 
het bestemmingsplan De 7 Dorpelingen 

voorgesteld 
besluit 

1. Het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding die rust op de 
notities van Höcker Advocaten van 11 en 12 december 2018 toe te 
wijzen en de geheimhouding die rust op de documenten op te heffen; 

2. Het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding die rust op de 
second opinion van Houthoff van 12 december 2018 toe te wijzen en de 
geheimhouding die rust op het document op te heffen; 

3. Het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding die rust op de 
beantwoording van de vragen, die tijdens het besloten gedeelte van de 
algemene raadscommissievergadering van 27 november 2018 zijn 
gesteld, af te wijzen en de geheimhouding die rust op het document in 
stand te laten; 

4. Het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding die rust op het 
rapport van PAS B.V. van 12 december 2018 af te wijzen en de 
geheimhouding die rust op het document in stand te laten; 

5. Het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding die rust op het 
taxatierapport van Pieter Haverkamp Bedrijfsmakelaardij van 12 
december 2018 af te wijzen en de geheimhouding die rust op het 
document in stand te laten;  

6. Het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding die rust op het 
taxatierapport van Vlieg Bedrijfsmakelaardij OG van 12 juli 2017 af te 
wijzen en de geheimhouding die rust op het document in stand te laten;  

7. Het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding die rust op de 
residuele grondwaardeberekening van het plan De 7 Dorpelingen af te 
wijzen en de geheimhouding die rust op het document in stand te laten;  

8. Het verzoek tot het opheffen van de geheimhouding die rust op de 
definitieve anterieure overeenkomst van 7 november 2017 af te wijzen 
en de geheimhouding die rust op het document in stand te laten; 

9. De verzoeken tot het opheffen van de geheimhouding af te doen middels 
de bijgevoegde besluiten. 

stemming Stemming voorstel: unaniem (19) aangenomen. 
Motie 2 (CDA) geen stemming, wordt ingetrokken. 

 

agendapunt  12. Het opleggen van geheimhouding aan de raad over het 
behandelde bij dit agendapunt 

stemming De raad stemt hiermee in. 

 
Openbaar. 
 

agendapunt  13. Sluiting 
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samenvatting 
besprokene 

Weth. Koster geeft voor de aanwezigen een korte samenvatting en 
toelichting op het besluit dat bij punt 11 is genomen. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Bergen, 11 maart 2019 

 


