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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 11 april 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), 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. F. Krijtenburg (GL), dhr. K. van Leijen (VVD), mw. A. 
Otto (D66), dhr. R. Oudeboon (KL), dhr. dhr. M. Smook (KL), mw. J. Swart 
(KL), dhr. D. Zwart (CDA) en mw. M. Kranenburg (GB) 

aanwezige 
collegeleden 
 

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

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

Dhr. C. Roem (VVD), mw. F. Ouëndag (GL), dhr. J.A.M. Haring (GB), mw. I. 
Braak (GL) 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er is geen vragenhalfuur. 

 
 

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 volgende moties vreemd aan de orde worden ingediend: 
- BBB: parkeerproblematiek centrum Schoorl. 
- GL: verbod ballonoplatingen. 
- GB: uitspraak RvS BP 7D en de gevolgen daarvan. 

 
 
agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 27 maart 

2019 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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besluit Conform besloten. 

 
agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 10 tot en met week 14 

besluit 
 

Conform besloten. 

 
 
 

BENOEMINGEN  
 

agendapunt  4.a. Raadslid fractie Gemeentebelangen 

voorgesteld 
besluit 

De heer haring wordt bedankt voor zijn inzet en z’n KO (voor 12 jaar 
raadswerk) wordt op eigen verzoek uitgereikt bij de Lintjesregen. 
• Mevrouw Van Kranenburg wordt door de commissie geloofsbrieven 

toegelaten als lid van de raad waarbij de commissie ten aanzien van het 
goedkeuren van de nevenfuncties de volgende opmerking heeft gemaakt: 
de commissies heeft hierbij haar standpunt mede bepaald naar aanleiding van de 
mededeling van het nieuw te benoemen raadslid dat zij heeft besloten in haar columns 
niet meer te schrijven over de politiek in Bergen, één en ander overeenkomstig onze 
gedragscode. 

Hierna wordt de eed afgelegd. 
besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  4.b. Burgercommissieleden fracties D66 en Gemeentebelangen 

voorgesteld 
besluit 

op voordracht van de fractie D66: de heer D.F. Apotheker en de fractie 
Gemeentebelangen: de heer J.A.M. Haring te benoemen tot (burger) 
commissieleden. 

Besluit Conform besloten 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  05. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
 Egmondermeer 9. 

voorgesteld 
besluit 

1. Het bestemmingsplan "Egmondermeer 9", zoals vervat in de dataset met 
planidentificatie: NL.IMRO.0373.BPGegmondermeer9-B001, ongewijzigd 
vast te stellen; 

2. geen exploitatieplan vast te stellen, wegens anderszins verzekering van 
de kosten 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  06. Voorstel betreft in te stemmen met de 5e wijziging van de 

 gemeenschappelijke regeling Cocensus 
voorgesteld 
besluit 

het college toestemming te geven om, op grond van artikel 1, tweede lid van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen, in te stemmen met de 5e wijziging 
van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015. 

besluit Conform besloten. 
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agendapunt  07. Voorstel betreft het verlenen van een krediet voor een investering 

 in onderwijshuisvestingsvoorziening t.b.v. de Berger 
 Scholengemeenschap en het vaststellen van de bijbehorende 
 begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

- Tot een het verlenen van een krediet ad € 214.045,02 voor een 
investering in onderwijshuisvestingsvoorziening eerste inrichting, leer- en 
hulpmiddelen en meubilair ten behoeve van de Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord voor de Bergense Scholen 
Gemeenschap, Rondelaan 34 1861 ED Bergen. 

- Het vaststellen van bijgaande begrotingswijziging. 
besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  08. Voorstel betreft het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan De 

 Beeck 
voorgesteld 
besluit 

Het beeldkwaliteitsplan herbouw sportcentrum de Beeck vast te stellen 

besluit Dhr. Zwart (CDA) legt een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn 
fractie voor zal stemmen omdat het beeldkwaliteitsplan als beeldambitie een 
kader stelt en geen blauwdruk is. 
Conform besloten. 

 
agendapunt  09. Voorstel betreft het beschikbaar stellen van financiën aan de GGD 

 HN t.b.v. de maatwerktaak Veilig Thuis 2019 en het vaststellen van 
 de bijbehorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

1. Aan de GGD Hollands Noorden ten behoeve van de maatwerktaak Veilig 
Thuis in 2019 een bijdrage beschikbaar te stellen van €101.302,- en het 
structurele bedrag van €81.337 vanaf 2020 ten laste te brengen van de 
stelpost Sociaal Domein. Dit bedrag is aanvullend op de in de begroting 
opgenomen bijdrage Veilig Thuis ad € 46.000,- De totale bijdrage voor 
Veilig Thuis in 2019 komt daarmee op €147.302, -  

2. Alleen tot uitkering van het maximale bedrag van €147.302, - over te gaan 
als monitoring uitwijst, dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken 
en andere indicatoren in lijn is met de aannames in de begroting. 

3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.  
4. GGDHN per brief informeren over het besluit van de raad. 

besluit Conform besloten 

 
agendapunt  10. Voorstel betreft het normenkader 2018 voor kennisgeving aan te 

 nemen 
voorgesteld 
besluit 

Het normenkader 2018 voor kennisgeving aan te nemen 

besluit Motie 1: de motie is unaniem (18) aangenomen. 
Conform besloten. 

 
agendapunt  11. Voorstel betreft het vaststellen van de grondexploitatie Mooi 

 Bergen 2.0 en de daarbij behorende begrotingswijziging 
voorgesteld 
besluit 

1. De Grondexploitatie Mooi Bergen 2.0 (grex) met een financieel resultaat 
van afgerond € -3,6 miljoen (Netto Contante Waarde 1 januari 2019) 
vast te stellen; 
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2. De risicoreserve met betrekking tot de grex vast te stellen op afgerond € 
0,4 miljoen en € 0,2 miljoen extra risico parkeren, totaal afgerond € 0,6 
miljoen; 

3. Alle uitgaven en inkomsten volgens de Grondexploitatie Mooi Bergen uit 
de jaarschijven 2019 en 2020 in de reguliere exploitatiebegroting vrij te 
geven voor besteding en bijgaande begrotingswijziging vast te stellen; 

4. Als rekenrente 2,24% aan te houden voor de jaren 2019 en verder. 
besluit Stemverklaring mevr. Van Kranenburg (GB): onverstandig om hier mee in te 

stemmen gezien de uitspraak RvS over het BP 7D. 
Conform besloten. 

 
 

BESPREEKSTUK 
 
 

agendapunt  12. 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 

 

tekst besprokene Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Stemming voorstel: voor GL (2), KL (5), VVD (4), D66 (2), CDA (2), GB (1), 
PvdA (1); tegen BBB (1). Het voorstel is met 17 stemmen voor en 1 tegen 
aangenomen. 

 
agendapunt  Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

Motie 2 (BBB): parkeerproblematiek centrum Schoorl.  
De portefeuillehouder geeft aan dat het college de problematiek van het 
parkeerprobleem in Schoorl serieus neemt en zet de aankomende 4 
zondagen 2 verkeersregelaars in voor de kofferbakmarkt. Verder doet hij de 
volgende toezegging: onderzoeken of de kosten voor het inschakelen van 
verkeersregelaars geheel of voor een deel kunnen worden verhaald op de 
organisatoren van een evenement. Gekeken wordt naar de ontsluiting van de 
Sportlaan. 
Motie 3 (GL): verbod ballonoplatingen. 
Motie 4 (GB): uitspraak RvS BP 7D en de gevolgen daarvan. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Stemmingen: 
Motie 2: voor BBB (1); tegen GL (2), KL (5), VVD (4), D66 (2), CDA (2), GB 
(1), PvdA (1). De motie is met 1 stem voor en 17 tegen verworpen. 
Motie 3: de motie is unaniem (18) aangenomen. 
Motie 4: de motie is unaniem (18) aangenomen. 

 
agendapunt  13. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 
Bergen, 15 april 2019 
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