
bladzijde 1 van 6 

 

 
 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 16 juni 2020 

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

 

voorzitter 
 

dhr. dr. J.P. Rehwinkel 

raadsgriffier 
 

dhr. A. J.M. Anthonissen 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. I. Braak (GL), dhr. K. Bruin (BBB), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen (GL), 
dhr. J.E. Grondhout (VVD), 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. M.J. van Kranenburg (GB), mw. F. 
Krijtenburg (GL), dhr. K. van Leijen (VVD), mw. A. Otto (D66), dhr. R. 
Oudeboon (KL), dhr. C. Roem (VVD), dhr. J.J.H Swart (KL), dhr. P.J.M. Zijp 
(GL) en dhr. D. Zwart (CDA) 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. E.J. Bekkering, dhr. A.A. Tromp, dhr. N.G.M. Valkering, dhr. A.J. van den 
Beld. 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

Dhr. M. Smook (KL) 

 

agendapunt  01. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 
 
 

 

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  03.  Veiligheidsregio NHN: zienswijze op jaarstukken 2019 en 
 begroting 2021 

voorgesteld 
besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 
2019 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
Begrotingswijziging 2020 (te weten financiering zorgcoördinatie 
mensenhandel) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2021 
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  04.  BUCH werkorganisatie: zienswijze op jaarstukken 2019 en 
 begroting 2021 

voorgesteld 
besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 
2019 van de GR Werkorganisatie BUCH.  

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
begrotingswijziging 2020 van de GR Werkorganisatie BUCH  

3. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 
van de GR Werkorganisatie BUCH: 
a. De raad geeft een positieve zienswijze af ten aanzien van de 

begroting 2021 van de GR Werkorganisatie BUCH.  
b. De raad wordt op de hoogte gehouden over de financiële 

ontwikkelingen naar aanleiding van de Coronacrisis via de P&C 
cyclus tenzij het BUCH bestuur noodzaak ziet eerder te informeren.   

4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van  
GR Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  05.  Cocensus: zienswijze op jaarstukken 2019 en begroting 2021 

voorgesteld 
besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 
2019 van de GR Cocensus; 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
begrotingswijziging 2020 van de GR Cocensus; 

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 
van de GR Cocensus; 

4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van de GR Cocensus kenbaar te maken. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  06.  Regionaal Historische Centrum Alkmaar: zienswijze op 
 jaarstukken 2019 en begroting 2021 

voorgesteld 
besluit 

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 
van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar - GR RHCA met betrekking tot het positieve resultaat over 2019 
van € 135.206 zoals is voorgesteld in de aanbiedingsbrief van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar d.d. 2 april 2020:  
a. Akkoord te gaan met het aanvullen van de algemene reserve zodat 

deze, na dotatie, de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal 
vormt (€ 66.454).  

b. Het bedrag van € 32.353 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve 
Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten, zodat deze, na dotatie, 
het gewenste niveau van € 150.000 bedraagt.  

c. Te kiezen voor optie 1. Terugbetaling van het restant van het 
positieve resultaat volgens artikel 27c van de gemeenschappelijke 
regeling en artikel 3.5 van de Financiële Uitgangspunten 
Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019.  
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2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 
van de GR RHCA.  

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) 
bestuur van GR RHCA kenbaar te maken.  

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  07.  Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar: zienswijze op jaarstukken 
 2019 en begroting 2021 

voorgesteld 
besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 
van de VVI Alkmaar e.o.; 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 
van de VVI Alkmaar e.o.; 

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van VVI kenbaar te maken. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  08.  Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland: zienswijze op 
 jaarstukken 2019 en begroting 2021 

voorgesteld 
besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 
van WNK Personeelsdiensten. 
Onderstaande zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 
van WNK personeelsdiensten: 

WNK personeelsdiensten te verzoeken om de gemeente op de hoogte 
te houden van de consequenties van de extra inzet en verlies aan 
inkomsten door de coronacrisis. De effecten als gevolg van de 
coronapandemie op de bedrijfsvoering en resultaten van het WNK in 
beeld te brengen en deze zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in 2020, te 
verwerken in een voorstel tot begrotingswijziging 2021.  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) 
bestuur van WNK Personeelsdiensten kenbaar te maken. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  09.  Omgevingsdienst NHN: zienswijze op jaarstukken 2019 en 
 begroting 2021 

voorgesteld 
besluit 

1. Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord te 
verzoeken de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Bergen structureel te 
verlagen overeenkomstig het bedrag inzake taakterugname voor 
begeleiding en advisering opdrachten milieuonderzoeken zoals 
opgenomen in het jaarlijkse milieuprogramma en dit te verwerken in de 
begroting 2021 en verder; 

2. Een positieve zienswijze af te geven over de ontwerpbegroting 2021 en 
de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; 

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland noord kenbaar te maken. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  10.  Voorstel betreft bekrachtigen geheimhouding GREX Mooi Bergen 

voorgesteld 
besluit 

op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet gelezen in 
samenhang met artikel 10, tweede lid aanhef en onder, b en g, van de Wob 
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de geheimhouding die rust op de Grondexploitatieberekening Mooi Bergen 
2020 versie 2 te bekrachtigen. 

besluit Conform besloten. 

 
 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  11. GGD HN: zienswijze op jaarstukken 2019 en begroting 2021 

voorgesteld 
besluit 

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 
van de GGD Hollands Noorden:  
a. De voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, 

egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging 
algemene reserve te ondersteunen. De voorgestelde vorming van 
een bestemmingsreserve Corona niet te ondersteunen en de GGD te 
verzoeken om het resterende positieve saldo terug te laten vloeien 
naar de deelnemende gemeenten. En hiervoor de verdeelsleutel te 
hanteren die geldt voor de algemene bijdrage gemeenten.  

b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in de verantwoording 
2020 ook de maatschappelijke effecten op de samenleving op te 
nemen en hiervoor gebruik te maken van monitorinformatie uit 
gezondheidsonderzoeken. 

c. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om alles in het werk te 
stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring 
voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen. 

2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 
van de GGD Hollands Noorden: 
a. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om een definitie op te 

stellen voor het maatschappelijk effect en de beschrijvingen van het 
maatschappelijk effect in de begroting 2021 hierop aan te passen. 

b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in het aangekondigde 
meerjarenbeleidsplan een relatie te leggen met de P&C documenten, 
een onderscheid te maken tussen GR taken en aanvullende diensten 
en ook de prestatie-indicatoren te vermelden. 

c. Op te merken dat dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van 
€180.000,- aan de algemene reserve nodig is, indien bij het 
vaststellen van de jaarrekening 2019 de algemene reserve versneld 
wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% van de exploitatielasten. 
En te verzoeken dit positief begrote resultaat in mindering te brengen 
op de algemene bijdrage van gemeenten voor het jaar 2021.  

3. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken. 

samenvatting 
besprokene 

Door de fracties D66, CDA, Groen Links, Behoorlijk Bestuur Bergen, 
Gemeentebelangen en VVD wordt een amendement ingediend (zie bijlage 
A). 
Verder wordt er door de fracties Groen Links en CDA een amendement 
ingediend en dit amendement wordt staande de vergadering op verzoek van 
de portefeuillehouder gewijzigd in een motie (zie bijlage B). 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
De raad stemt vervolgens unaniem in met het geamendeerde besluit. 
Tenslotte stemt de raad in meerderheid in met de motie. De fractie BBB is 
tegen en de overige 7 fracties zijn voor. 
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besluit 1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 
2019 van de GGD Hollands Noorden:  
a. De voorgestelde resultaatbestemmingen algemene reserve, 
egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma en extra toevoeging algemene 
reserve te ondersteunen. De voorgestelde vorming van een 
bestemmingsreserve Corona niet te ondersteunen en de GGD te verzoeken 
om het resterende positieve saldo terug te laten vloeien naar de 
deelnemende gemeenten. En hiervoor de verdeelsleutel te hanteren die 
geldt voor de algemene bijdrage gemeenten.  
b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in de verantwoording 
2020 ook de maatschappelijke effecten op de samenleving op te nemen en 
hiervoor gebruik te maken van monitorinformatie uit 
gezondheidsonderzoeken. 
c. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om alles in het werk te 
stellen om vanaf de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring voor 
getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen. 
 
2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 
2021 van de GGD Hollands Noorden: 
a. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om een definitie op te 
stellen voor het maatschappelijk effect en de beschrijvingen van het 
maatschappelijk effect in de begroting 2021 hierop aan te passen. 
b. De GGD Hollands Noorden te verzoeken om in het aangekondigde 
meerjarenbeleidsplan een relatie te leggen met de P&C documenten, een 
onderscheid te maken tussen GR taken en aanvullende diensten en ook de 
prestatie-indicatoren te vermelden. 
c.          Voor de aanvullende diensten in overleg te treden met de gemeente 
Bergen om inzichtelijk te maken hoe deze aansluiten op de andere 
aanbieders van deze taken om eventueel een overlappen van taken te 
kunnen uitsluiten en/of stopzetten. 
d. Op te merken dat dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van 
€180.000,- aan de algemene reserve nodig is, indien bij het vaststellen van 
de jaarrekening 2019 de algemene reserve versneld wordt aangevuld tot het 
maximum van 2,5% van de exploitatielasten. En te verzoeken dit positief 
begrote resultaat in mindering te brengen op de algemene bijdrage van 
gemeenten voor het jaar 2021.  
3. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
Bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken. 

 

agendapunt  12. Voorstel betreft het vaststellen van de huisvestingsverordening 
 Bergen 2019 

voorgesteld 
besluit 

de wijzigingsverordening Huisvestingsverordening Bergen 2019 inclusief 
toelichting vast te stellen 

samenvatting 
besprokene 

Door de fracties VVD, Groen Links, CDA, D66 en PvdA wordt een 
amendement ingediend (bijlage C). 
Dit amendement wordt staande de vergadering als volgt gewijzigd (zie bijlage 
C 1). 
7. 
In de Toelichting wijziging HVV, Subsidiariteit en proportionaliteit:  
Vervangen: 
1x het woord “Vensterperiode” vervangen door het woord: “periode” 
Nu er geen sprake meer is van een vensterperiode moet het woord 
“Vensterperiode” worden vervangen door het woord: “periode” 
 
In de Toelichting wijziging HVV, Vensterperiode vakantieverhuur:  
Vervangen: 
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3x het woord “Vensterperiode” vervangen door het woord: “periode” 
Nu er geen sprake meer is van een vensterperiode moet het woord 
“Vensterperiode” worden vervangen door het woord: “periode” 
 
Schrappen: 
"en geconcentreerde” in de zin "Daarnaast overweegt de raad dat de 
leefbaarheid van het aangewezen gebied gezien de korte en 
geconcentreerde periode van….." 
Nu er geen sprake meer is van een vensterperiode is er geen sprake meer 
van een geconcentreerde periode van vakantieverhuur en moeten de 
woorden  "en geconcentreerde” worden geschrapt. 
 
(NB: De bestaande tekst onder "7. In de Toelichting wijziging HVV, 
Vensterperiode vakantieverhuur” blijft gewoon ongewijzigd) 
 
 
Verder wordt er door de fracties VVD, KIES Lokaal, Groen Links en CDA een 
motie ingediend (bijlage 1). 
 
De raad besluit in te stemmen met het gewijzigde amendement (voor de 
fracties D66, KIES Lokaal, CDA, VVD (4 leden), Groen Links en PvdA; tegen 
de fracties Gemeentebelangen, BBB en VVD (1 lid) ) met 17 raadsleden voor 
en 3 raadsleden tegen. 
 
De raad besluit in te stemmen met het geamendeerde besluit amendement 
(voor de fracties D66, KIES Lokaal, CDA, VVD (4 leden), Groen Links en 
PvdA; tegen de fracties Gemeentebelangen, BBB en VVD (1 lid) ) met 17 
raadsleden voor en 3 raadsleden tegen. 
 
Vervolgens stemt de raad in met de motie (voor de fracties D66, KIES 
Lokaal, CDA, VVD (4 leden), Groen Links en PvdA; tegen de fracties 
Gemeentebelangen, BBB en VVD (1 lid) ) met 17 raadsleden voor en 3 
raadsleden tegen. 
 
 

besluit  

 

agendapunt  13.  Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.40 uur de 
vergadering. 

 

Bergen, 17 juni 2020 


