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01.

samenvatting
besprokene

agendapunt
besluit

Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

02.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Aan de agenda worden toegevoegd
de volgende moties vreemd aan de orde:
5.1 fracties KIES Lokaal, D66, CDA, PvdA en BBB: Evenementen versus
corona;
5.2 fracties KIES Lokaal, D66, CDA, PvdA en BBB: Veilige leefomgeving
ouderen;
-5.3 fracties VVD, Groen Links, GB en BBB: cultuur- en erfgoedvisie: molens;
-5.4 fracties KIES Lokaal, CDA, D66, PvdA, VVD, BBB, GB en Groen Links:
ondersteuning kunst- en cultuursector en culturele instellingenin heel de
gemeente Bergen;
-5.5. de in de raadsvergadering van 30 juni aangehouden motie van de
fracties PvdA, D66, Groen Links, CDA, VVD, GB en KIES Lokaal:
voortgangsrapportages woningbouwplannen.

bladzijde 1 van 3

HAMERSTUK
agendapunt
voorgesteld
besluit

besluit

03. Voorstel betreft het vaststellen van de nota “op zoek naar geluk
2020-2022, visie op voorzieningen, activiteiten en accommodaties”
- de nota 'Op zoek naar geluk 2020-2022, visie op voorzieningen,
activiteiten en accommodaties’ vast te stellen.
- In afwijking van de Financiële verordening gemeente Bergen 2017 te
bepalen dat het verstrekken van een verduurzamingslening of de
aankoop van grond op basis van deze nota niet aan de raad hoeft te
worden voorgelegd zolang de structurele lasten niet meer dan 50.000
euro bedragen.
De nota ‘Op zoek naar geluk 2020-2022, visie op voorzieningen, activiteiten
en accommodaties’ vast te stellen.

BESPREEKSTUK
agendapunt
voorgesteld
besluit

samenvatting
besprokene

besluit

04.

Voorstel betreft het vaststellen van de structuurvisie Bergen Oost
en de nota kostenverhaal Bergen Oost
1. In te stemmen met de Nota van Beantwoording van de zienswijzen op de
ontwerp-structuurvisie Bergen Oost d.d. 9-6-2020;
2. De structuurvisie Bergen Oost d.d. 9-6-2020 vast te stellen;
3. De nota kostenverhaal Bergen Oost d.d. 9-6-2020 vast te stellen;
4. De Participatieplanning Bergen Oost d.d. 12-6-2020 vast te stellen, en het
college opdracht te geven de structuurvisie conform deze nota verder uit
te werken.
Er worden 2 amendementen ingediend:
A. door de fracties Groen Links, CDA, VVD, D66, BBB en GB;
B. door de fracties Groen Links, VVD en GB.
Toezegging
Wethouder Valkering zegt toe dat als de nota kostenverhaal in de praktijk
knellend mocht blijken dan komt het college hiermee terug naar de raad.
Amendement A: 4. de participatieplanning Bergen Oost d.d. 12-6-2020
gewijzigd vast te stellen met dien verstande dat participatie op ruimtelijke
kwaliteit wordt toegevoegd wordt unaniem aanvaard;
Amendement B: 2. De structuurvisie Bergen Oost d.d. 9-6-2020 gewijzigd
vast te stellen en onder het kopje duurzaamheid (blz. 16 van de
Structuurvisie Bergen Oost) de volgende specifieke ambities waaraan nieuw
te bouwen projecten dienen te voldoen op te nemen:
•
•
•
•

Natuurinclusief;
Omgevingsinclusief;
principes van circulariteit (te denken valt aan flexibele bouw en biobased bouw).
En te allen tijde tenminste te voldoen aan het laatst vastgestelde
provinciale en gemeentelijke beleid wordt unaniem aanvaard.

Vervolgens wordt het geamendeerde besluit unaniem aanvaard.

agendapunt

Moties vreemd aan de orde van de vergadering

bladzijde 2 van 3

voorgesteld
besluit

tekst ingediende
stukken

5.1 motie fracties KIES Lokaal, D66, CDA, PvdA en BBB: evenementen
versus corona;
5.2 motie fracties KIES Lokaal, D66, CDA, PvdA en BBB: veilige
leefomgeving ouderen;
5.3 motie fracties VVD, Groen Links, GB en BBB: cultuur- en erfgoedvisie:
molens;
5.4 motie fracties KIES Lokaal, CDA, D66, PvdA, VVD, BBB, GB en Groen
Links: kunst- en cultuursector in de gehele gemeente Bergen en culturele
instellingen;
5.5 de in de raadsvergadering van 30 juni aangehouden motie van de
fracties PvdA, D66, Groen Links, CDA, VVD, GB en KIES Lokaal:
voortgangsrapportages woningbouwplannen.
zie de bijlagen onder deze besluitenlijst.


Stemming






motie 5.1.aanvaard met 12 stemmen voor (fracties KL, GL, D66,
CDA, PvdA en BB) en 6 stemmen tegen (fracties VVD en GB).
Motie 5.2 is verworpen met 7 stemmen voor (fracties KL, CDA, PvdA
en BBB0 en 11 stemmen tegen (fracties GL, D66, VVD en GB);
Motie 5.3 unaniem aanvaard;
Motie 5.4 unaniem aanvaard;
Motie 5.5. unaniem aanvaard.

agendapunt

05.

samenvatting
besprokene

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 22.00 uur de
vergadering.

Sluiting

Bergen, 6 juli 2020
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