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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. 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), dhr. C. Roem (VVD)

agendapunt

00.

samenvatting
besprokene

Vragenhalfuur

Door de fractie Gemeentebelangen worden vragen gesteld over:
1. Verkoop gemeentelijk vastgoed (Philisteinse molen);
2. Uitgaansgeweld in Bergen;
3. Verkeersveiligheid.
Toezegging
Bij de beantwoording van de vraag inzake verkeersveiligheid zegt
wethouder Bekkering toe dat wordt uitgezocht of de weg tussen 18.00
en 09.00 voor autoverkeer kan worden afgesloten.

agendapunt

01.

samenvatting
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Hij deelt bericht van verhindering mede van de heren Smook en Roem.

agendapunt

02.

besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Opening

Vaststellen van de agenda

bladzijde 1 van 4

Hamerstuk agendapunt 5 wordt een bespreekstuk;
-bij agendapunt 7 (openhouden Lagune Camperduin) worden 2 moties
ingediend;
-agendapunt 8 (Coöperatieve ParkeerService) worden 2 stemverklaringen
aangekondigd.
Verder wordt de agenda aangevuld met de volgende moties:
9a Hindervermindering voor omwonenden Schiphol;
9b:een drietal moties met betrekking tot Corona;
9c:onderzoek rechtsherstel geroofd Joods vastgoed in Bergen.
agendapunt

3.a

besluit

Conform besloten

agendapunt

3.b

besluit

Lijst bestuurlijke toezeggingen

Verzamellijst ingekomen stukken

Conform besloten
Opdracht college/portefeuillehouder
Bij de rapportage kwartiermaker de heer Th. Van Eijk is aan college en
portefeuillehouder opdracht gegeven om vóór 1 november 2020 of zoveel
eerder als mogelijk is een voorstel aan de raad over participatiebeleid ter
besluitvorming voor te leggen.

BENOEMINGEN
agendapunt

04.

voorgesteld
besluit

op voordracht van de fractie KIES Lokaal: mevrouw T.M.P. Leijen-Veldt te
benoemen tot (burger) commissielid

Benoeming burgercommissielid KIES Lokaal

samenvatting
besprokene
besluit

Conform besloten.

DEBATSTUK
agendapunt
voorgesteld
besluit
besluit

05. Voorstel betreft het vaststellen van de regels kleine en grote
plannen gemeente Bergen
vast te stellen de Regels kleine en grote plannen gemeente Bergen 2020
Conform besloten.
Voor de fracties KIES Lokaal, VVD, Groen Links, PvdA, GB, CDA, D66;
tegen de fractie Behoorlijk Bestuur Bergen.

HAMERSTUKKEN

bladzijde 2 van 4

agendapunt
voorgesteld
besluit

besluit

agendapunt

voorgesteld
besluit

besluit

agendapunt

voorgesteld
besluit

besluit

agendapunt

06. Voorstel betreft in te stemmen met de Coronamaatregelen fase 3
en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
1. Een economisch/maatschappelijk Herstelfonds in het leven te roepen
waaruit snel uitgaven kunnen worden gedaan zoals huurderving of die
noodzakelijk zijn in het publieke domein;
2. Een bestemmingsreserve ‘Herstelfonds Corona’ in te stellen, en daarin
vanuit de Algemene reserve een bedrag van maximaal € 398.000 in te
storten en beschikbaar te stellen;
3. Het college te mandateren om uitnamen uit het Herstelfonds te doen voor
de uitvoering van de noodzakelijke geachte zaken, met de voorwaarde
dat achteraf – maandelijks via een nieuwsbrief – aan de raad wordt
verantwoord.
4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Conform besloten.

07. Voorstel betreft kennis te nemen van de voor- en nadelen van het
openhouden van de Lagune Camperduin en de bijbehorende
begrotingswijziging vast te stellen
1. kennis te nemen van de voor- en nadelen van het openhouden van de
lagune Camperduin.
2. kennis te nemen van de flitspeiling "Lagune Camperduin"'.
3. mee te werken aan het openhouden van de lagune voor de komende vier
jaar onder voorbehoud van een bijdrage van de ondernemers.
4. kennis te nemen van het risico dat de gemeente, indien de lagune niet in
stand te houden is, verantwoordelijk is voor het dichtschuiven van de
lagune.
5. hiervoor de komende vier jaar per jaar € 45.000,00 beschikbaar te stellen
en dit te dekken uit het begrotingssaldo.
6. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Conform besloten.
Voor: fracties KIES Lokaal, VVD, Groen Links, VVD, CDA,
Gemeentebelangen. BBB; tegen fractie PvdA.
Bij dit agendapunt zijn 2 moties ingediend door de fracties VVD en KIES
Lokaal. Beide moties zijn met 8 stemmen voor en 11 stemmen tegen
verworpen (voor KIES Lokaal en VVD; tegen Gemeentebelangen, D66, CDA,
BBB, GroenLinks en PvdA.
08. Voorstel betreft kennis te nemen van het voornemen van het
college om toe te treden tot de Coöperatie ParkeerService en de
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
1. Kennis te hebben genomen van het voornemen van het college om toe te
treden tot de Coöperatie ParkeerService U.A en de onderliggende
stukken.
2. Geen wensen en bedenkingen in te brengen bij het college ten aanzien
van de toetreding tot de Coöperatie ParkeerService U.A. en de
onderliggende stukken.
3. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
4. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Conform besloten.

09. Voorstel betreft wensen en bedenkingen lidmaatschap WSGO
Gemeenschappelijke regelingen

bladzijde 3 van 4

voorgesteld
besluit

besluit

1. Geen wensen en bedenkingen in te brengen bij de Algemeen Besturen
van de Gemeenschappelijke Regelingen ten aanzien van de toetreding tot
de Werkgeversvereniging SGO;
2. Dit besluit kenbaar maken aan de Algemeen Besturen van de
gemeenschappelijke regelingen (ook bij toekomstige verzoeken).
Conform besloten.

agendapunt

Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

9a. Motie fracties PvdA, D66, BBB, KIES Lokaal, VVD, Groen Links, CDA en
Gb: hindervermindering voor omwonenden Schiphol.
9b: Moties:
-fracties PvdA, BBB, Kies Lokaal, VVD, Groen Links, D66 en CDA:
ondersteuning inwoners die financieel getroffen zijn door de corona-crisis:
-fracties Gemeentebelangen en CDA: de op 28 mei aangehouden motie
corona maatregelen gemeente Bergen;
-motie fraties D66, KIES Lokaal, VVD en Groen Links: afwijzing
(toekomstige) Corona Spoedwet door gemeente Bergen-nh.

tekst ingediende
stukken
stemming

9a. Motie fracties PvdA, D66, BBB, KIES Lokaal, VVD, Groen Links, CDA en
Gb: hindervermindering voor omwonenden Schiphol: unaniem aanvaard;
9b: Moties:
-fracties PvdA, BBB, Kies Lokaal, VVD, Groen Links, D66 en CDA:
ondersteuning inwoners die financieel getroffen zijn door de corona-crisis:
unaniem aanvaard;
-fracties Gemeentebelangen en CDA: de op 28 mei aangehouden motie
corona maatregelen gemeente Bergen: na beantwoording door de
portefeuillehouder is deze motie ingetrokken;
-motie fracties D66, KIES Lokaal, VVD en Groen Links: afwijzing
(toekomstige) Corona Spoedwet door gemeente Bergen-nh: motie is met 12
stemmen voor en 7 stemmen tegen aanvaard. Voor fracties D66, Kies
Lokaal, VVD (2), en Groen Links; tegen CDA, BBB, VVD (2) en PvdA.
9 c. Motie van de fracties PvdA, BBB, KIES Lokaal, VVD, Groen Links, D66,
CDA : onderzoek rechtsherstel geroofd Joods vastgoed in Bergen:

agendapunt

10.

samenvatting
besprokene

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter omstreeks 21.45 uur de
vergadering.

Sluiting

Bergen, 26 juni 2020

bladzijde 4 van 4

