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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 28 mei 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 
(KL), dhr. D. Zwart (CDA) 

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 
 

mw. F. Ouëndag (GL)  

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

GL: vraagt ten aanzien van de verleende vergunning voor project Sanduyn 
waarom de gemeente heeft ingestemd met het gebruik van aardgas en 
waarom er buitenhaarden worden geplaatst? 
D66: vraagt om bij nieuwe agrarische bedrijven en/of nieuwe locaties ten 
behoeve van bollenteelt, rekening te houden met een 50 meter spuitzone 
voor wat betreft landbouwgif. 
GB: stelt vragen over de parkeernormen aanvraag omgevingsvergunning Lidl 
en vraagt of het voorbereidingsbesluit op tijd is genomen. 

 
 

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: 
- KL: bomenkap gemeente Bergen. 
- GB: faciliteren van liften door plaatsing liftborden. 
- GB: bereikbaarheid en veiligheid rondom zaterdagmarkt. 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 27 maart 

2019 

besluit Conform besloten, er volgt een toelichting in de nieuwsbrief over toezegging 
(nummer 2019/01) inzake motie BBB parkeerproblematiek Schoorl. 

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

besluit 
 

Conform besloten. 

 
 
 

BENOEMINGEN  
 

agendapunt  4. Burgercommissieleden fracties GroenLinks en 
 Gemeentebelangen 

voorgesteld 
besluit 

op voordracht van de fractie Gemeentebelangen: mevrouw J.E. Bruin en de 
fractie GroenLinks: de heer R.W. Bloemkolk te benoemen tot (burger) 
commissieleden. 

besluit Conform besloten. 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  05. Benoeming leden werkgeverscommissie Bergen 

voorgesteld 
besluit 

de volgende leden van de raad, voor de resterende zittingsperiode (2022), te 
benoemen tot lid van de werkgeverscommissie Bergen: 
• mevrouw M.J. van Kranenburg 
• mevrouw W.A.T. Grooteman 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  06. Naamswijziging van de Regionale Uitvoeringsdienst NHN 

voorgesteld 
besluit 

1. in te stemmen met de voorgestelde naamswijziging van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland noord  

2. De Regionale Uitvoeringsdienst door middel van bijgevoegde brief 
aan het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst 
kenbaar te maken. 

 

besluit Mw. Van Kranenburg (GB) legt een stemverklaring af, waarin zij aangeeft  
geen voorstander te zijn van het voorstel vanwege de oplopende kosten, dit 
bedrag liever ergens anders aan besteden ten behoeve van de gemeente 
Bergen. 
 
Conform besloten. 

 

agendapunt  07. Voorstel betreft kennis te nemen van de focusagenda regio 
Alkmaar en in te stemmen met de tot focus benoemde agendapunten 

voorgesteld - Kennis te nemen van de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022.  
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besluit - In te stemmen met de tot focus benoemde agendapunten. 

besluit Stemverklaringen: 
Mw. Van Kranenburg, ambtelijke inzet leveren vanuit de beschikbaar 
gestelde capaciteit. Geld liever aanwenden voor de gemeente aan andere 
middelen. 
Mw. Glas (KL), geeft aan geen behoefte te hebben aan een extra 
bestuurslaag. Vindt de bijdrage veel te veel en vraagt zich af wat de 
voordelen voor de gemeente Bergen zijn. Wil graag tussentijds van de 
uitvoering op de hoogte worden gehouden. 
 
Conform besloten. 

 

agendapunt  08. Voorstel betreft het college toestemming te verlenen om in te 
stemmen met de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 

voorgesteld 
besluit 

het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de GR Cocensus 
2020 

besluit Conform besloten. 

 
BESPREEKSTUK 

 

agendapunt  09. Voorstel betreft het vaststellen van de nota van zienswijzen en 
bestemmingsplan Partiële herziening Bergen Dorpskern Zuid - Jan 
Tooropweg 10 

voorgesteld 
besluit 

het bestemmingsplan "Partiële herziening Bergen Dorpskern Zuid - Jan 
Tooropweg 10" kenmerk NL.IMRO.0373BPJanTooropweg10-C001 inclusief 
de nota zienswijzen vast te stellen 

besluit Conform besloten 

 

agendapunt  10. Voorstel betreft de huisvestingsverordening gemeente Bergen 
2019 vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

vast te stellen de Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2019. 

Samenvatting 
besprokene 

KL wenst een evaluatie in het 4e kwartaal, evaluatie en wensen worden naast 
elkaar gelegd. De portefeuillehouder zegt dit toe. De portefeuillehouder geeft 
een schriftelijke reactie op de vraag van GB wat de quotum woningen in 
Bergen is.  

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  11. Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

voorgesteld 
besluit 

Motie 1 (KL/GL/VVD/CDA/GB/D66/BBB): bomenkap in de gemeente Bergen. 
Motie 2 (GB): faciliteren van liften door plaatsing liftborden. 
Motie 3 (GB): bereikbaarheid en veiligheid rondom zaterdagmarkt. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 
Ten aanzien van motie 1 inzake bomenkap zegt de portefeuillehouder toe de 
raad via de nieuwsbrief van het college op de hoogte te houden. 
Ten aanzien van motie 3 inzake liftborden zegt de portefeuillehouder toe dat 
hij in het derde kwartaal een terugkoppeling geeft van zijn bespreking met de 
dorpsraad. 
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stemming Stemmingen: 
Motie 1: geen stemming aangehouden. 
Motie 2: geen stemming aangehouden. 
Motie 3: voor GB (1), PvdA (1), GL (3), CDA (2); tegen D66 (2), KL (5), VVD 
(5), BBB (1). De motie is met 7 stemmen voor en 13 tegen verworpen. 

 
 
 
 

agendapunt  12. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 31 mei 2019 

 


