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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 12 december 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), dhr. C. Roem (VVD), dhr. dhr. M. Smook (KL), mw. J. Swart 
(tot punt 4)(KL) dhr. J.J.H Swart (vanaf punt 4) (KL), dhr. P.J.M. Zijp (GL) en 
dhr. D. Zwart (CDA) 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. E.J. Bekkering, dhr. A.A. Tromp,  
dhr. N.G.M. Valkering, dhr. J.J.A.S. Houtenbos (tot punt 2) 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

 

 
agendapunt  00. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er zijn vragen ingediend door dhr. Zwart met betrekking tot geluidsoverlast 
illegale motoren. Weth. Bekkering antwoordt dat deze vragen ook uitstaan bij 
de provincie. 
Er zijn vragen ingediend door mevr. Van Kranenburg over: 

1. Afstoten kunstcollectie museum Kranenburg en kunst in openbare 
ruimte 

2. Stand van zaken gemeentelijke monumenten 
3. Planten bomen terrein Petrus school 

Weth. Tromp verwijst voor het antwoord op vraag 1 naar de nieuwsbrief en 
meldt dat er een meerjarenplan is voor onderhoud kunst in openbare ruimte. 
Weth. Valkering antwoordt op vraag 2 dat het betreffende pand in eigendom 
is van Kennemer wonen. Het wordt geen monument. De stand van zaken 
met betrekking tot gemeentelijke monumenten zal de wethouder laten 
uitzoeken. 
Weth. Valkering beantwoordt vraag 3. Omdat ontwikkelingen soms een lange 
adem hebben zijn er eerst bomen geplant. 

 
agendapunt  01. Opening 

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

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft eerst het woord aan 
weth. Houtenbos. Weth. Houtenbos kondigt zijn ontslag aan. 

 
agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit Weth. Valkering stelt voor om agendapunt 14 van de agenda te halen zodat 
het college de mogelijkheid heeft de aangekondigde amendementen 
zorgvuldig te kunnen beoordelen en juridisch te laten toetsten. De raad stemt 
hiermee in. 
Er worden moties vreemd aan de orde aangekondigd door: 

• D66, VVD, KL, CDA inzake parkeervergunningen 
• KL, VVD, CDA inzake bestemming gebruik 2e woning 
• CDA, GL, VVD, BBB, GB inzake vuurwerk 
• KL, VVD, D66, PvdA inzake Bedrijventerrein “de Weidjes” 
• BBB inzake omgevingsvergunning Staatsbosbeheer 
• GL, D66, KL, BBB, CDA, GB, VVD inzake 5G netwerk 

Vanwege de grote belangstelling op de publieke tribune wordt de motie over 
het 5G netwerk direct na de hamerstukken behandeld. De overige moties 
zullen na de bespreekstukken worden behandeld. 

 
agendapunt 3.a  Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met  

 27 november 2019 

besluit Conform besloten 

 
agendapunt 3.b Verzamellijst ingekomen stukken week 45 tot en met week 49 

besluit Conform besloten 

 
 

BENOEMINGEN  
 

agendapunt  4.1. Raadslid fractie KIES Lokaal  

voorgesteld 
besluit 

Toe te laten als lid van de raad van de gemeente Bergen de heer J.J.H. 
Swart (Sjaak)  

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  4.2 Burgercommissielid fractie KIES Lokaal 

voorgesteld 
besluit 

Op voordracht van de fractie KIES Lokaal dhr. E.J. Stam (Erik Jan) te 
benoemen tot (burger) commissielid 

besluit Conform besloten. 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  05.  Voorstel betreft principe-verzoek vestiging van een wellnesshotel 
 Duinweg 133 Schoorl 
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voorgesteld 
besluit 

in principe en onder de in het raadsvoorstel genoemde voorwaarden 
medewerking verlenen aan het verzoek aan de Duinweg 133 een 
wellnesshotel te beginnen 

samenvatting 
besprokene 

Er wordt een amendement ingediend door mevr. Krijtenburg en mevr. De 
Jongh. Na het antwoord van weth. Valkering wordt het amendement 
ingetrokken. 

besluit Conform besloten 

 
agendapunt  06.  Voorstel betreft het vaststellen van de wijziging inzake 

 verordening Sociaal Domein Bergen 2017 en de bijbehorende 
 begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

De wijziging van de begroting en de Verordening sociaal domein gemeente 
Bergen 2017 vast te stellen. 

besluit Conform besloten 

 
agendapunt  07.  Voorstel betreft het aanpassen van de horecanota Gastvrij 

 Bergen 2 inzake de vrije in- en uitlooptijden Bergen centrum 

voorgesteld 
besluit 

de horecanota Gastvrij Bergen 2 (2018 – 2021) aan te passen inzake de vrije 
in – en uitlooptijden in Bergen centrum 

besluit Conform besloten 

 
agendapunt  08.  Voorstel betreft het vaststellen van de Algemene Plaatselijke 

 Verordening gemeente Bergen 2019 

voorgesteld 
besluit 

1. de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2019 vast te   
stellen; en 

2. de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2018 in te  
trekken. 

besluit Conform besloten 

 
agendapunt  09.  Voorstel betreft het verzoek tot het opheffen van geheimhouding 

 op de notitie Houthoff 

voorgesteld 
besluit 

- de geheimhouding die rust op de notitie van Houthoff d.d. 7 januari 2019 
op de onderdelen 5.4 en 5.5 in stand te laten en voor het overige op te 
heffen, en; 

- de geheimhouding die rust op de notitie van Houthoff d.d. 15 april 2019 op 
de onderdelen 3.1 tot en met 3.5 in stand te laten en voor het overige op 
te heffen, en; 

- de geheimhouding die rust op het verslag van besloten raadsvergadering 
van 9 mei 2019 en de aanwezigheidslijst op te heffen, en; 

- de verzoeker middels bijgevoegde brief van het besluit op de hoogte te 
stellen. 

besluit Conform besloten 

 
 

agendapunt  10.  Voorstel betreft het vaststellen van de mutaties uit Firap 2019, de 
 aanpassingen in de investeringskredieten en de bijbehorende 
 begrotingswijziging 

voorgesteld De mutaties uit de Firap 2019 en de aanpassingen in de 
investeringskredieten vast te stellen 
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besluit 

besluit Conform besloten 

 
agendapunt  11.  Voorstel betreft zienswijze op de begrotingswijziging 2019 van de 

 werkorganisatie BUCH 

voorgesteld 
besluit 

Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 
2019 van de werkorganisatie BUCH die als gevolg van autonome 
ontwikkelingen is ontstaan. 

besluit Conform besloten 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
agendapunt  Motie vreemd aan de orde van de vergadering inzake 5G netwerk 

voorgesteld 
besluit 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst 

stemming Unaniem aangenomen 

 
 

agendapunt  12. 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 

Dhr. Swart dient namens KL, VVD, CDA, D66 en PvdA een amendement in. 
Weth. Valkering meldt dat het college dit amendement ondersteunt. 

besluit Het amendement is met 19 stemmen voor (D66, KL, CDA, VVD, GL, PvdA) 
en 2 stemmen tegen (BBB en GB) 
Het geamendeerde voorstel is met dezelfde stemverhouding aangenomen. 

 
agendapunt  13.  Voorstel betreft de proef afschaffen betaald parkeren in de 

 winterperiode in Schoorl en het vaststellen van de 
 begrotingswijziging en het aanwijzingsbesluit 

voorgesteld 
besluit 

1. gedurende de maanden januari, februari, november en december 2020 en 
2021 betaald parkeren in Schoorl als proef af te schaffen. 

2. het aanwijzingsbesluit 2020 vast te stellen 
3. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen 

samenvatting 
besprokene 

Er wordt een amendement ingediend door dhr. Oudeboon namens KL en 
VVD. Er wordt een amendement ingediend door dhr. Bruin namens BBB en 
er wordt een motie ingediend door mevr. De Jongh namens de VVD. 
 

besluit Het amendement van KL en VVD wordt met 16 stemmen voor (GB, D66, KL, 
CDA, VVD en 1 stem van GL) en 5 stemmen tegen (BBB, PvdA en 3 
stemmen van GL) aangenomen. 
Het amendement van BBB wordt ingetrokken evenals de motie van de VVD. 
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Het geamendeerde voorstel wordt met 16 stemmen voor (GB, D66, KL, CDA, 
VVD en 1 stem van GL) en 5 stemmen tegen (BBB, PvdA en 3 stemmen van 
GL) aangenomen. 

 
agendapunt  14.  Voorstel betreft het vaststellen van de Huisvestingsverordening 

 Bergen 2020 inclusief toelichting 
voorgesteld 
besluit 

- de Huisvestingsverordening Bergen 2020 vast te stellen 

samenvatting 
besprokene 

Dit voorstel is van de agenda gehaald 

besluit -- 

 
agendapunt  15.  Voorstel betreft het vaststellen van diverse 

 belastingverordeningen 2020 
voorgesteld 
besluit 

De volgende verordeningen vast te stellen: 
Afvalstoffenheffing; Forensenbelasting; Kwijtschelding; Leges en 
tarieventabel; Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel; Marktgelden; OZB; 
Parkeerbelastingen; Precariobelasting en tarieventabel; Precariobelasting 
kabels & leidingen; Rioolheffing; Verordening aansluitvoorwaarden riolering; 
Toeristenbelasting; Watertoeristenbelasting. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Halff dient een amendement in namens D66, VVD, KL en CDA. 
Mevr. Van Kranenburg dient een amendement in namens GB. 

besluit Het amendement van D66, VVD, KL en CDA wordt met 16 stemmen voor 
(D66, KL, CDA, BBB, VVD en PvdA) en 5 stemmen tegen (GL en GB) 
aangenomen. Het amendement van GB wordt met 1 stem voor (GB) en 20 
stemmen tegen (D66, KL, CDA, BBB, VVD, GL en PvdA) verworpen. 
Het geamendeerde voorstel wordt met 16 stemmen voor (D66, KL, CDA, 
BBB, VVD en PvdA) en 5 stemmen tegen (GL en GB) aangenomen. 

 
agendapunt  Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

voorgesteld 
besluit 

Dhr. Halff dient een motie in namens D66, VVD, KL en CDA inzake 
aanpassen verstrekking parkeervergunningen (motie nr. 3) 
Mevr. Glas geeft aan haar aangekondigde motie aan te houden (motie nr. 4) 
Mevr. Van Krijtenburg dient een motie in namens GL, CDA, VVD, BBB en GB 
inzake vuurwerk (motie 5) 
Mevr. Glas dient een motie in namens KL, VVD, D66 en PvdA inzake 
bestemming bedrijventerrein “De Weidjes” (motie nr. 6) 
Dhr. Bruin dient een motie in namens BBB inzake kapvergunning 
Staatsbosbeheer (motie nr. 7) 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlagen bij deze besluitenlijst 

stemming Motie nr. 3: is met 16 stemmen voor (D66, KL, CDA, BBB, VVD en PvdA) en 
5 stemmen tegen (GB en GL) aangenomen. 
Motie nr. 5: Unaniem aangenomen 
Motie nr. 6: : is met 16 stemmen voor (D66, KL, CDA, BBB, VVD en PvdA) 
en 5 stemmen tegen (GB en GL) aangenomen. 
Motie nr. 7: is met 6 stremmen voor (BBB, GL en GB) en 15 stemmen tegen 
(D66, KL, CDA, VVD en PvdA) verworpen. 

 
agendapunt  16.  Sluiting 
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samenvatting 
besprokene 

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

 
Bergen, 13 december 2019 
 


