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agendapunt

00.

samenvatting
besprokene

Vragenhalfuur

Er worden 3 vragen gesteld en beantwoord met betrekking tot:
1. Mw. I. Braak: BIZ en de taskforce Corona in relatie tot
participatiebeleid;
2. Dhr. K. Bruin: gevaarlijke situaties vrachtverkeer van en naar
nieuwbouw De Beeck alsmede eerdaags ook t.b.v. BSV/betaling van
verkeersregelaars;
3. Mw. M. van Kranenburg: Villa de Oorsprong te Schoorl en status als
gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument.
Toezegging
Wethouder Bekkering zegt toe dat er vóór de zomer 2021 een
informatieavond komt over wat de rol is van BIZ, Taskforces Corona,
Klankbordgroepen in het kader van participatiebeleid en de
gebiedsregisseurs. Dit wordt verder ook betrokken bij de
uitvoeringsparagraaf van het Participatiebeleid.

agendapunt

01.

samenvatting
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Hij doet bericht van verhindering van de heer dhr. P.J.M. Zijp (GL) en
wethouder dhr. A.A. Tromp.

Opening

bladzijde 1 van 7

agendapunt
besluit

02.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt aangevuld met de volgende moties vreemd aan de orde:
-16a fracties GL en GB: ter inzagelegging ontwerp Veegplan Bergen 2020;
-16b fracties GL, GB, BBB, CDA, VVD en KIES Lokaal: pilot
samenwerkingsverband Provincie, gemeente Bergen en Wooncoöperatie
Tiny House Schoorl bij realisatie 1e bouw in Bijzonder Provinciaal
Landschap;
16c: fracties CDA, BBB en PvdA: instellen van een jeugdlintje.
De heer J. Grondhout deelt mede niet mee te zullen doen aan de
beraadslagingen en besluitvorming bij agendapunt 11.

agendapunt

3.a

besluit

Conform besloten.

agendapunt

3.b

besluit

Lijst bestuurlijke toezeggingen

Verzamellijst ingekomen stukken

Er worden opmerkingen gemaakt over de volgende brieven:
-A.3 brief inzake intrekken, versoepelen of opschorten beleidskader
handhaving permanente bewoning recreatiewoningen: afspraak in
Presidium bespreken of deze brief kan worden besproken in commissie;
-A-8 brief vraag bewoners Idenslaan Schoorl inzake toepassen ruimte voor
ruimte regeling: afspraak: de reactie van de wethouder op deze vraag volgt
zo spoedig mogelijk;
-A-9: RKC BUCH onderzoeksrapportage klachtbehandeling en reactie 4
BUCH gemeenten: afspraak: de vragen over het vervolg worden schriftelijk
afgedaan.
Voor het overige wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van afdoening
van de ingekomen stukken.

HAMERSTUKKEN
agendapunt

besluit

Voorstel betreft het bestemmingsplan ‘partiële herziening Bergen
Dorpskern Zuid – Eeuwigelaan 31’, zoals opgenomen in de bijlage
bij het raadsbesluit, vast te stellen
het bestemmingsplan ‘partiële herziening Bergen Dorpskern Zuid –
Eeuwigelaan 31’, zoals opgenomen in de bijlage bij dit raadsbesluit, vast te
stellen
Conform besloten

agendapunt

05.

voorgesteld
besluit

voorgesteld
besluit
besluit

04.

Voorstel betreft de nota Grondprijsbeleid 2020 vast te stellen

1. De Nota Grondprijsbeleid 2020 vast te stellen.
2. De Nota gronduitgifte en grondprijzen 2010 komt hiermee te vervallen.
Er wordt door de fracties GL en VVD een amendement ingediend (bijlage 1).
Dit amendement wordt unaniem aanvaard.
Besluit:
bladzijde 2 van 7

1.De Nota Grondprijsbeleid 2020 wordt gewijzigd vastgesteld.
De nota wordt toegevoegd/aangevuld met:
-blz. 2 een vinkje met accolade 3 bij Sociale Koop, CPO en Tiny Houses in
de kolom: grondverkoop: Maatwerk en bij Erfpacht: Maatwerk.
Verklaring 3 Bij lokale initiatieven van sociale aard de keuze voor maatwerk
aan de raad voor te leggen.
2.De Nota gronduitgifte en grondprijzen 2020 komt hiermee te vervallen.

agendapunt

besluit

Voorstel betreft een positieve zienswijze af te geven ten aanzien
van de begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke
regeling Werkorganisatie BUCH
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging
2020 van de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH en deze
met een brief kenbaar te maken aan het bestuur van de Werkorganisatie
Conform besloten

agendapunt

07.

voorgesteld
besluit

06.

voorgesteld
besluit

Voorstel betreft de Verordening Bedrijveninvesteringszone
Egmond aan Zee 2021 t/m 2025 vast te stellen
De Verordening Bedrijveninvesteringszone Egmond aan Zee 2021 t/m 2025
vast te stellen

besluit

Conform besloten

agendapunt

08.

besluit

Voorstel betreft ten behoeve van de voorbereiding voor het
participatiebeleid een bedrag beschikbaar te stellen van
€ 100.000,- en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
Voor de uitvoering van het participatiebeleid een bedrag van € 100.000,- ten
laste van het begrotingssaldo te brengen en hiervoor de bijgevoegde
begrotingswijziging vast te stellen
Conform besloten.

agendapunt

09.

voorgesteld
besluit

voorgesteld
besluit

besluit

Voorstel betreft het vaststellen van diverse
belastingverordeningen 2021
de volgende verordeningen vast te stellen:
- Aansluitvoorwaarden riolering en tarieventabel;
- Afvalstoffenheffing;
- Forensenbelasting;
- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
- Leges en tarieventabel;
- Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel;
- Marktgelden;
- Onroerende-zaakbelastingen;
- Parkeerbelasting en tarieventabel
- Precariobelasting en tarieventabel;
- Precariobelasting kabels en leidingen;
- Rioolheffing;
- Toeristenbelasting;
- Watertoeristenbelasting.
GL geeft een stemverklaring af, dienen (het eerder aangekondigd
amendement) samen met BBB niet in en stemmen in met het voorstel.
Conform besloten.
bladzijde 3 van 7

voorgesteld
besluit

Voorstel betreft het vaststellen van de mutaties uit Firap 2020 en
de bijbehorende begrotingswijziging
Vaststellen van de mutaties uit Firap 2020 en de bijbehorende
begrotingswijziging

besluit

Conform besloten.

agendapunt

11.

agendapunt

voorgesteld
besluit
besluit

10.

Voorstel betreft het vaststellen van de notitie beleid supermarkten
Bergen centrum
de notitie Beleid supermarkten centrum Bergen vast te stellen
De heer J. Grondhout heeft vooraf aangegeven niet aan de beraadslagingen
en besluitvorming bij dit agendapunt mee te doen.
Er wordt door de fracties VVD, BBB en GL een amendement ingediend
(bijlage 2).
Dit amendement wordt unaniem aanvaard.
Besluit
De notitie Beleid supermarkten centrum Bergen wordt vastgesteld met dien
verstande dat hieruit de zin onderaan blz 21 'Indien het verplaatsen naar een
locatie buiten het centrum uiteindelijk niet mogelijk blijkt, zou onderzocht
kunnen worden of Aldi eventueel zou kunnen verplaatsen naar één nu al
aanwezige bronpunten in het centrum', wordt verwijderd.

BESPREEKSTUKKEN
agendapunt

besluit

Voorstel betreft het vaststellen van het beleidsplan Wegen 20212025
1. Het beleidsplan Wegen 2021-2025 vast te stellen.
2. Het onderhoudsniveau van de verhardingen in de centrumgebieden en
de fiets/voetpaden te onderhouden op het niveau A (hoog).
3. De overige verhardingen te onderhouden op het niveau B (voldoende).
4. De afschrijvingstermijn van wegen per 1 januari 2021 vast te stellen op
60 jaar in plaats van de eerdere termijn van 25 jaar, dit zoals
voorgesteld in het Beleidsplan Wegen 2021 t/m 2025.
5. Het benodigde jaarlijkse investeringskrediet wegen per 2021 vast te
stellen op jaarlijks 3,1 mln. in plaats van de huidige 3,2 mln.
6. Het financiële gevolg van de aanpassing van de afschrijvingstermijn en
het jaarlijks kredietbedrag uit te werken en op te nemen in de Kadernota
2022.
Conform besloten

agendapunt

13.

voorgesteld
besluit

voorgesteld
besluit

12.

Voorstel betreft kennis te nemen van het actieplan betaalbaar en
bereikbaar Bergen 2020 en de doelgroepenverordening gemeente
Bergen 2020 en de wijziging van de verordening VROM
Starterslening gemeente Bergen 2013 vast te stellen
kennis te nemen van het actieplan betaalbaar en bereikbaar Bergen 2020 en
hiervoor de separaat aangeleverde raadsbesluiten voor de
Doelgroepenverordening gemeente Bergen 2020 en de wijziging van de
Verordening VROM Starterslening Gemeente Bergen 2013 vast te stellen
bladzijde 4 van 7

samenvatting
besprokene

besluit

Bij dit agendapunt worden 5 amendementen en 1 motie ingediend (zie
bijlagen 3, 4, 5, 6 en 7 en motie nr. 1).
Amendementen 3, 4,5 en 6 worden ingediend door de fracties VVD, BBB, GL
en GB en hebben betrekking op de doelgroepenverordening.
Amendemente nr. 7 door de fracties GB en CDA en heeft betrekking op de
starterslening.
Motie nr. 1 heeft betrekking op actieplan betaalbaar en bereikbaar.
Amendement nr. 3, betrekking hebbende op de begripsomschrijvingen
(particulier opdrachtgeverschap) wordt aanvaard (voor de fracties KL, GL,
VVD, GB, D66, PvdA en BBB; tegen fractie CDA).
Amendement nr. 4: artikel 5 doelgroepenverordening.
De stemmen staken (voor de fracties GK, VVd, GB en BBB (10); tegen de
fracties KL, CDA, D66 en PvdA (10).
Bij het staken van stemmen wordt de beslissing uitgesteld tot een volgende
vergadering. De stemming over de amendementen nr. 4, 5, 6 en 7 , het
voorstel en de motie wordt uitgesteld tot een volgende vergadering.
Toezeggingen
Wethouder Valkering doet een 3-tal toezeggingen.
-bij uitwerking woonvisie wordt het verhogen van de grens van € 200.000,-naar € 310.000,-- voor sociale koopwoningen betrokken;
-niveau 5 woningen sociale component / afdracht bij maximaal 5 woningen
en opbouwen reserve wordt betrokken bij uitwerking woonvisie;
-bij de verdere uitwerking van de woonvisie wordt ook gekeken naar tiny
houses en de mogelijkheden van deze woningen.

agendapunt
voorgesteld
besluit

samenvatting
besprokene

besluit

agendapunt
voorgesteld
besluit

14.

Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan
Bergerweg 125 Bergen (Aldi)
1. De Nota van Beantwoording Bergerweg 125 – Gemeenteraad, zoals
opgenomen als bijlage 3 bij het raadsvoorstel, vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan Bergerweg 125, zoals opgenomen als bijlage 1 bij
het raadsvoorstel, vast te stellen;
3. De Nota Beeldkwaliteitsplan Bergerweg 125, zoals opgenomen als
bijlage 4 bij het raadsvoorstel, toe te voegen aan de Welstandsnota
Bergen 2004;
4. Vast te stellen dat het verhaal van kosten van de grondexploitatie
anderszins is verzekerd en daaruit volgend geen exploitatieplan vast te
stellen.Error: Reference source not found
Na discussie wordt besloten om nog geen besluit over dit voorstel te nemen.
Het college gaat met de nota van beantwoording en het bestemmingsplan
eerst overleg voeren met Gedeputeerde Staten en legt Nota van
beantwoording en het bestemmingsplan dan opnieuw ter besluitvorming aan
de raad voor.
Er is geen besluit genomen. De planning is dat dit besluit in de e.v.
raadsvergadering van het nieuwe jaar op 28 januari 2021 genomen kan
worden.
15.

Voorstel betreft het aanpassen van de Algemene Plaatselijke
Verordening (i.v.m. verbod carbidschieten)
Vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening Bergen 2019.
Artikel I
bladzijde 5 van 7

De Algemene plaatselijke verordening Bergen 2019 wordt als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 2:73 wordt artikel 2:73a ingevoegd welke als volgt komt te luiden:
Artikel 2:73a Carbid schieten
1.
Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen
calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare
eigenschappen in een al dan niet afgesloten vat, bus, fles of dergelijk
voorwerp op explosieve wijze te verbranden.
2.
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
3.
Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de
Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het
Wetboek van Strafrecht.
Artikel II
Na artikel 2:73a wordt artikel 2:73b ingevoegd welke als volgt komt te luiden:
Artikel 2:73b Vervoeren of bij zich hebben van carbid of soortgelijke stoffen
•
1. Het is verboden op een openbare plaats carbid of soortgelijke
stoffen en voorwerpen als bedoeld in artikel 2:73a te vervoeren of bij zich te
hebben, waarvan gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder deze
worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze zullen
worden gebruikt in strijd met het bepaalde in artikel 2:73a.
•
2. Het verbod is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is
afgeleverd gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene
die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van
beroep of bedrijf.
•
3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien
door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

besluit

Conform besloten

agendapunt

Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

Motie van de fracties GL en GB.
Draagt het college op:
•Het ter inzage liggende Ontwerp Veegplan Bergen 2020 in te trekken.
•Het plan voorzien van een ambtelijk advies en advies van de provincie voor
te leggen aan de Commissie Ruimte / Bestemmingsplannen ter bespreking.
•Bij de bespreking in deze commissie de wethouder Participatie te betrekken
inzake inspraak en communicatie naar inwoners toe omtrent dit
bestemmingsplan.
*De afhandelingsprocedure transparant kenbaar te maken aan de inwoners
van Bergen met in het bijzonder die van Egmond Binnen en Egmond aan
den Hoef.
En gaat over tot de orde van de dag.

tekst ingediende

Zie bijgaande motie nr. 16a.
bladzijde 6 van 7

stukken
stemming

De motie is door de indieners aangehouden en niet verder in stemming
gebracht.

agendapunt

Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

Verzoekt het college daarom -onder voorbehoud dat partijen het eens
worden over de grondprijs -om op zo kort mogelijke termijn een pro-actief
samenwerkingsverband te verkennen met provincie en de wooncoöperatie
Tiny House Schoorl en over te gaan tot een pilot samenwerkingsverband ter
realisering van het tiny house project in Schoorl.

tekst ingediende
stukken

en gaat over tot de orde van de dag.
Zie bijgaande motie nr. 16b.

stemming

Conform besloten.

agendapunt

Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

•De gemeenteraad voor de behandeling van de kadernota 2022 een voorstel
tot invoering van een jeugdlintje voor te leggen en daarbij ook criteria en het
moment van uitreiken te benoemen.
•Het 1e Jeugdlintje in 2022 uit te reiken.
En gaat over tot de orde van de dag.

tekst ingediende
stukken

Zie bijgaande motie nr. 16c.

stemming

Conform besloten.

agendapunt

16.

samenvatting
besprokene

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 22.50 uur de
vergadering.

Sluiting

Bergen, 11 december 2020
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