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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 30 januari 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. Idema 

aanwezige 
raadsleden 
 

dhr. A.J. van den Beld (VVD), mw. I. Braak (GL), dhr. K. Bruin (BBB), mw. T. 
Glas (KL), mw. S. Groen (GL), 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), 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. dhr. M. Smook (KL), dhr. J.J.H Swart (KL) en dhr. D. Zwart (CDA) 

aanwezige 
collegeleden 
 

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

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

dhr. P.J.M. Zijp (GL), dhr. R. Karels (KL). 

 
agendapunt  00. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Mevr. Van Kranenburg stelt enkele vragen over overlast van jongeren in de 
kern Bergen. De voorzitter antwoordt dat de incidenten op zichzelf staand 
zaken betroffen. Er is aandacht voor deze problematiek. Het jongerenwerk is 
actief aan de slag met de groepen. 

 
agendapunt  01. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom, en meldt de afwezigheid van dhr. 
Zijp en dhr. Karels. Tevens wenst zij dhr. Haarsma beterschap. 

 
agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit De raad stemt in met het voorstel van weth. Valkering om punt 10, de 
Huisvestingsverordening Bergen 2020, van de agenda te halen, i.v.m. een 
noodzakelijke aanpassing als gevolg van een uitspraak van de Raad van 
State. De huisvestingsverordening zal via het presidium opnieuw 
geagendeerd worden. 

 
agendapunt 3.a  Lijst bestuurlijke toezeggingen  

http://www.raadbergen-nh.nl/
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besluit Conform besloten 

 
agendapunt 3.b Verzamellijst ingekomen stukken 

Samenvatting 
besprokene 

Mevr. Krijtenburg stelt een drietal vragen naar aanleiding van punten op deze 
lijst. Dhr. Bruin stelt een tweetal vragen. 

besluit Conform besloten 

 
agendapunt 3.c Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake het 

  Slotkwartier 

besluit Conform besloten 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  04.  Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de 
 werkgeverscommissie inzake inwerkingtreding van de wet 
 normalisering rechtspositie ambtenaren 

voorgesteld 
besluit 

1. het delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de 
werkgeverscommissie vast te stellen. 

2. Dhr. A. Idema met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 januari 
2020 aan te wijzen als raadsgriffier van de gemeente Bergen op basis 
van art 107 gemeentewet; 

3. Dhr. A. Anthonissen met ingang van 1 februari 2020 aan te wijzen als 
raadsgriffier van de gemeente Bergen op basis van art 107 
Gemeentewet; 

4. Kennis te nemen van het concept-machtigingsbesluit waarmee de 
burgemeester de werkgeverscommissie respectievelijk de raadsgriffier 
machtigt om de arbeidsovereenkomsten met de raadsgriffier 
respectievelijk het raadsgriffiepersoneel te ondertekenen. 

besluit Conform besloten 

 
agendapunt  05.  Voorstel betreft vaststellen tijdsbestedingsnorm wethouders 

 gemeente Bergen 
voorgesteld 
besluit 

1) De tijdsbestedingsnorm voor de wethouders als volgt vast te stellen: 
a) De heer E. J. Bekkering: 0,95 fte (was 0,85 fte) 
b) De heer J.J.A.S Houtenbos: 0,9 fte (was 0,85 fte) 
c) De heer A.A. Tromp: 1,0 fte (was 0.85 fte) 
d) De heer N.G.M. Valkering: 1,0 fte (was 0,85 fte)  

2) de onder punt 1 genoemde tijdsbestedingsnorm met terugwerkende 
kracht in te laten gaan op 18 oktober 2019 

3) bijgaande begrotingswijziging vast te stellen 
besluit Conform besloten 

 
agendapunt  06.  Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 

 Kerkelaan 5 te Bergen 

voorgesteld 
besluit 

voor het perceel Kerkelaan 5 geen exploitatieplan vast te stellen en het 
bestemmingsplan Kerkelaan 5 vast te stellen  
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besluit Conform besloten 

 
agendapunt  07.  Voorstel betreft in te stemmen met het voornemen voor de 

 mogelijke fusie OBS De Boswaid te Egmond aan den Hoef 

voorgesteld 
besluit 

• in te stemmen met het voornemen van ISOB De Boswaid te fuseren 
met de Sint Jozefschool. 

• Het college de opdracht te geven op basis van dit besluit advies uit te 
brengen aan ISOB. 

besluit Conform besloten 

 
agendapunt  08.  Voorstel betreft de regeling gemeenschappelijk orgaan ISOB op te 

 heffen en de statuten van de ISOB te wijzigen 

voorgesteld 
besluit 

1. De Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting 
Openbaar Basisonderwijs op te heffen overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 18, tweede en derde lid van de regeling alsmede artikel 20 
van de regeling. 

2. De statuten van de ISOB te wijzigen. 
besluit Conform besloten 

 
agendapunt  09.  Voorstel betreft een krediet beschikbaar te stellen om herbouw De 

 Beeck mogelijk te maken en de bijbehorende begrotingswijziging 
 vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. een krediet van € 2.500.000,- beschikbaar te stellen voor de 
vervanging van de fundering en zwembadbassins van De Beeck en 
een aanvullend krediet van  
€ 127.000,- om herbouw van De Beeck conform de vastgestelde 
kaders mogelijk te maken; 

2. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
besluit Conform besloten, met stemverklaring van mevr. De Jongh namens de VVD. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  10. Voorstel betreft het vaststellen van de Huisvestingsverordening 
 Bergen 2020 inclusief toelichting 

voorgesteld 
besluit 

de Huisvestingsverordening Bergen 2020 inclusief de Toelichting vast te 
stellen.  

samenvatting 
besprokene 

 

besluit Dit stuk is van de agenda gehaald (zie agendapunt 2 Vaststellen van de 
agenda) 

 
agendapunt  11.  Voorstel betreft het beschikbaar stellen van extra financiële 

 ruimte voor inhuur van extra formatie voor realisatie van de 
 bouwbegroting en het vaststellen van de bijbehorende 
 begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

1. extra financiële ruimte vrij te maken voor inhuur van capaciteit voor 
realisatie van de bouwbegroting, en;  
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2. met ingang van 2020 een reserve 'Bouwkosten en verhaal' in te 
stellen en € 550.000 te storten. De reserve op te heffen eind 2023, 
en; 

3. het college te mandateren tot het doen van uitnamen uit en stortingen 
aan deze reserve, en; 

4. bijgaande begrotingswijziging vast te stellen (bijlage 2), en;  
5. 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 de geheimhouding op ‘Bijlage 1 – ramingen plankosten’ te 
bekrachtigen. 

samenvatting 
besprokene 

Weth. Valkering herhaalt de toezegging die hij in de commissie heeft gedaan 
met betrekking tot het rapporteren over de ontwikkelingen. De bouwbegroting 
wordt nog in een BOT overleg besproken waarin ook het actieve grondbeleid 
kan worden besproken. 

besluit Conform besloten (unaniem) 

 
 

PERSONELE AANGELEGENHEDEN 
 

agendapunt  12. Voorstel betreft de benoeming en beëdiging van de nieuwe griffier 
 van de raad van de gemeente Bergen in verband met vertrek 
 huidige griffier 

voorgesteld 
besluit 

In verband met het vertrek (op eigen verzoek) van de huidige griffier de heer 
A. Idema, de heer A.J.M. Anthonissen met ingang van 1 februari 2020 te 
benoemen als interim-griffier van de raad van de gemeente Bergen. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

voorgesteld 
besluit 

Nr. 2 Ingediend door CDA inzake uitvalbases wijkagenten in de gemeente 
Bergen NH. 
Nr. 3.Ingediend door GB, BBB, VVD, GL en KL inzake behoud 
beeldbepalende panden in de gemeente Bergen. 
Nr. 4. Ingediend door KL, D66, PvdA, CDA, VVD, GL, BBB en GB inzake 
bestemming en gebruik woning (functie tweede woning) Bergen aan zee en 
Egmond aan Zee. 
Nr. 5 ingediend door GB inzake harmonisatie BUCH-belastingen. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlagen bij deze besluitenlijst. Motie nr. 3 is tijdens de vergadering 
tekstueel aangepast. 

stemming Nr. 2 Niet in stemming gebracht (aangehouden) 
Nr. 3 Unaniem aangenomen 
Nr. 4 Unaniem aangenomen 
Nr. 5. Niet in stemming gebracht (ingetrokken) 

 
agendapunt  13.  Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 
Bergen, 31 januari 2020 


