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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 29 oktober 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. F. Krijtenburg (GL), dhr. K. van 
Leijen (VVD), dhr. C. Roem (VVD), dhr. M. Smook (KL), mw. J. Swart (KL), 
dhr. P. Zijp (GL), 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 
 

mw. M.J. van Kranenburg (GB), mw. A. Otto (D66), dhr. R. Oudeboon (KL) 

 
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 GL doet een ordevoorstel om de agendapunten 3 en 4 van de agenda af te 
voeren, dit vanwege het ontbreken van behandeling in ARC en ontbreken 
raadsvoorstel. Het voorstel wordt gesteund door BBB, de overige fracties zijn 
het niet eens met het ordevoorstel. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  03. Rapport “Met vertrouwen vooruit in Bergen” 

voorgesteld 
besluit 

- kennis te nemen van het rapport "Met vertrouwen vooruit in Bergen" 
- de adviezen betrekken bij de besluitvorming over de Focusagenda 

agendapunt 4 van deze agenda 
besluit Stemming voorstel: voor KL (4), VVD (5), GL (4), D66 (1), CDA (2), PvdA (1); 

tegen BBB (1).  
Aangenomen met 17 stemmen voor en 1 tegen aangenomen. 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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agendapunt  04. Vaststellen focus agenda aanvullend op bestaand 

 formatieakkoord 
voorgesteld 
besluit 

• De focusagenda aanvullend op het bestaande formatieakkoord vast te 
stellen en het college te verzoeken uiterlijk begin januari  - of zoveel 
eerder als mogelijk is -  met een voorstel te komen waarin de 
haalbaarheid en de mogelijk financiële consequenties van de onderdelen 
uit de focusagenda worden weergegeven. 

• Voor de opgenomen adviezen uit het rapport “Met vertrouwen vooruit in 
Bergen”, en verwerkt in de focusagenda, een tijdelijk externe 
kwartiermaker aan te stellen en deze te belasten met het takenpakket dat 
hieruit voortvloeit. 

• Een bedrag van max € 75.000,-- ter beschikking te stellen om uiterlijk 15 
november 2019 een tijdelijke kwartiermaker aan te stellen en dit bedrag 
middels een begrotingswijziging te verwerken in de eerstvolgende 
financiële rapportage. 

• Na overleg en afstemming met de griffier een kwartiermaker te selecteren 
en aan te stellen.   

besluit Stemming voorstel: voor KL (4), VVD (5), D66 (1), CDA (2), PvdA (1); tegen 
BBB (1), GL (4).  
Aangenomen met 13 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. 

 
agendapunt  05. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 
Bergen, 30 oktober 2019 
 


