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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 31 januari 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. A. Born (tot punt 4) (VVD), mw. L.M. 
Hoogendonk (vanaf punt 4) (VVD), mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. K. 
Bruin (BBB), mw. S. Groen-Bruschke (GL), mw. W.A.T. Grooteman (CDA), 
dhr. J.M. Halff (D66), dhr. J.A.M. Haring (GB), 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. C. Roem (VVD), 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 
 

mw. T. Glas (KL), dhr. M. Smook (KL) 

 

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 Het CDA stelt voor agendapunt 9: opheffing geheimhouding BP De 7 
Dorpelingen van de agenda af te voeren. Na stemming (unaniem) voor 
afvoering wordt dit agendapunt van de agenda gehaald. 
 
Er worden moties vreemd aan de orde ingediend, te weten: 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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GB: Mountainbike parcours Schoorl. 
GL: Kinderpardon. 

 

agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 16 januari 
2019 

besluit Conform besloten. 

 
 

agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken  

besluit 
 

Conform besloten. 

 

agendapunt 3.c. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake 
beleid preventie en controle bijstandsgerechtigden i.r.t. buitenland 

 

agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie BBB inzake 
MAG complex Krommedijk 3 te Egmond aan den Hoef 

 

agendapunt 3.e. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie BBB inzake 
playing for success 

 

agendapunt 3.f. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie BBB inzake 
wet natuurbeschermingsvergunning voetbalcomplex Egmond aan den 
Hoef 

 

agendapunt 3.g Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake 
armoede gelden kinderen 

 
 
 

BENOEMING 
 

agendapunt 04. Raadslid fractie VVD 

besluit Er wordt afscheid genomen van mw. Born als raadslid voor VVD. Ze wordt 
bedankt voor haar inzet en succes gewenst voor de toekomst. 
 
Mevrouw Hoogendonk is toegelaten als lid van de raad en heeft de belofte 
afgelegd. 

 
 

 HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  05. Voorstel betreft het college mandaat te verlenen om een aanvraag 
om een bestemmingsplan vast te stellen te weigeren en om te besluiten 
op ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op de aanvraag om 
een bestemmingsplan vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. Het college mandaat te verlenen om de aanvraag om een 
bestemmingsplan vast te stellen te weigeren;  
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2. Het college mandaat te verlenen om te besluiten op de ingebrekestelling 
wegens het niet tijdig beslissen op de aanvraag om een 
bestemmingsplan vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  06. Voorstel betreft een verklaring van geen bedenkingen af te geven 
voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de inpandige verbouwing 
tot conferentie- en logiesruimte in hotel Blooming 

voorgesteld 
besluit 

Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor: 
de aanvraag omgevingsvergunning voor de inpandige verbouwing tot 
conferentie- en logiesruimte aan de Duinweg 9 in Bergen 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  07. Voorstel betreft het integraal veiligheidsbeleid Bergen 2019-2022 
vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

Het Integraal Veiligheidsbeleid Bergen 2019 – 2022 vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  08. Voorstel betreft het benoemen van de leden en het vaststellen van 
de gewijzigde verordening werkgeverscommissie Bergen 

voorgesteld 
besluit 

de volgende leden van de raad, voor de zittingsperiode 2018-2022, te 
benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de werkgeverscommissie 
Bergen: Mevr. S.C. Groen-Bruschke (voorzitter), Mevr. J.L. Swart, Mevr. F.C. 
Braak-van Kasteel, Dhr. J.A.M. Haring, Dhr. A.P. van Huissteden en 
het vaststellen van de gewijzigde verordening werkgeverscommissie Bergen 

besluit Conform besloten. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
 

agendapunt  9. Voorstel betreft vaststellen van het bestemmingsplan Sportlaan 2-4 
in Egmond aan Zee voor een zorghotel, hospice en natuurontwikkeling 

voorgesteld 
besluit 

- Het bestemmingsplan Sportlaan 2-4 in Egmond aan Zee voor het 
realiseren van een hospice, zorghotel en een natuurgebied, vast te 
stellen;   

- Geen exploitatieplan vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Er is een amendement ingediend door CDA, D66, KL en BBB. 

stemming Amendement A: 
voor CDA (2), D66 (2), KL (3), BBB (1), GB (3), VVD (3), GL (4), PvdA (1). 
Het amendement is met 19 stemmen unaniem (19) aangenomen. 

besluit Geamendeerde voorstel is unaniem (19) aangenomen. 
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agendapunt  10. Voorstel betreft het ambitiedocument omgevingswet vast te 
stellen en een positieve zienswijze af te geven t.a.v. het voorlopige 
besluit van de werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 
2019 van de werkorganisatie BUCH 

voorgesteld 
besluit 

1. Het Ambitiedocument Omgevingswet vast te stellen als richtinggevend 
kader voor de invoering van de Omgevingswet.  

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voorlopige 
besluit van de Werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 2019 
van de Werkorganisatie BUCH. 

samenvatting 
besprokene 

Er is een motie ingediend door GB (motie 1).  

stemming Het voorstel is in stemming gebracht: voor CDA (2), D66 (2), KL (3), GB (3), 
VVD (3), GL (4), PvdA (1); tegen BBB (1). Het voorstel is met 18 stemmen 
voor en 1 tegen aangenomen. 
 
Motie 1: 
Motie is unaniem (19) aangenomen. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  11. Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

Motie 2 (GL/CDA/BBB/GB): kinderpardon. 
Motie 3 (GB/VVD): handhaving last onder dwangsom Staatsbosbeheer en 
MTB Noordwest inzake mountainbike parcours Schoorl. 

stemming Motie 2: voor GL (4), CDA (2), BBB (1), GB (3), PvdA (1), D66 (2), VVD (2); 
tegen VVD (1), KL (3). De motie is met 15 stemmen voor en 4 tegen 
aangenomen. 
Motie 3: geen stemming, wordt aangehouden. 

 

agendapunt  12. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 4 februari 2019 

 


