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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 11 februari 2020 

 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

 

voorzitter 
 

Mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A. J.M. Anthonissen 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. L.M. Hoogendonk (VVD), mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. K. Bruin 
(BBB), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen-Bruschke (GL), mw. W.A.T. 
Grooteman (CDA), dhr. J.M. Halff (D66), dhr. P. van Huissteden (PvdA), dhr. 
R. Karels (KL), mw. M. van Kranenburg (GB), mw. F. Krijtenburg (GL), dhr. K. 
van Leijen (GB), mw. A. Otto-van der Ende (D66),  dhr. S. Swart (KL), dhr. D. 
Zwart (CDA) 

aanwezige 
collegeleden 
 

Dhr. K. Valkering, dhr. E. Bekkering, de heer A. Tromp 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

Dhr. A.J. van den Beld (VVD), mw. M. de Jongh (GB), dhr. R. Oudeboon (KL), 
dhr. C. Roem (VVD), dhr. M. Smook (KL) en dhr. P. Zijp (GL) 

 

 

agendapunt  01. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van 
verhindering van 6 raadsleden door. 
 

 

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 HAMERSTUKKEN 
 
 

agendapunt  03. Zienswijzen indienen over de kadernota 2021 bij de algemene 
besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Bergen 
deelneemt: 
- Werkorganisatie BUCH 
- GGD Hollands Noorden  
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) 
- Omgevingsdienst NHN (OD NHN) 
- Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 
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- WNK personeelsdiensten 
- Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)  
- Cocensus 

voorgesteld 
besluit 

Er wordt een stemverklaring afgegeven door mw. M. van Kranenburg (GB) 
waarin zij aangeeft tegen de voorgestelde zienswijze van de GR 
werkorganisatie BUCH te zijn. 
 
Verder deelt mw. A. Otto – van der Ende (D66) mede dat het in de ARC 
aangekondigde amendement ten aanzien van de zienswijze GR 
Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK) door de fractie wordt 
aangehouden. De voorzitter concludeert dat ook deze zienswijze nu een A-
stuk (= hamerstuk) wordt. 
 
Voorgesteld wordt de zienswijzen zoals verwoord in de afzonderlijke 
raadsbesluiten vast te stellen. 

besluit De zienswijzen zoals verwoord in de afzonderlijke 8 raadsbesluiten worden 
door de raad unaniem vastgesteld. 
 

 

agendapunt  04. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 12 februari 2020 

 


