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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 30 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 
 

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), 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) 
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. Schroor 

afwezig 
 

Dhr. M. Smook (KL), mw. I. Braak (GL), mw. L.M. Hoogendonk (VVD), dhr. 
P.J.M. Zijp (GL). 

 

agendapunt  01. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mede dat de heren Van 
Leijen, Roem en Oudeboon later komen. 
 
 

 

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit De agenda wordt aangevuld met 1 motie vreemd aan de orde: 
-motie fracties PvdA, D66, Groen Links, CDA, VVD, GB en KIES Lokaal: 
voortgangsrapportages woningbouwplannen. 
 

 
 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  03.  Voorstel betreft de Meicirculaire 2020 voor kennisgeving aan te 
 nemen en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

De begrotingswijziging meicirculaire 2020 vast te stellen 

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

 

agendapunt  04.  Voorstel betreft in te stemmen met de herijking van de 
 Grondexploitatie Mooi Bergen 2.0 en de daarbij behorende 
 begrotingswijziging vast te stellen  

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met de herijking van de Grondexploitatie Mooi Bergen 2.0 en 
de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  05. Voorstel betreft de Jaarrekening 2019 en de bijbehorende 
 begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

 tot het vaststellen van de jaarstukken 2019 

 het resultaat als volgt te bestemmen, € 241.000,- klimaatgelden vanuit 
de decembercirculaire 2019 toe te voegen aan de reserve 
energietransitie, € 100.000,- budget taskforce wonen opnieuw 
beschikbaar te stellen in 2022 en het restant van het resultaat toe te 
voegen aan de algemene reserve. 

 de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Mw. S. Groen geeft als plv. voorzitter van de Commissie van Onderzoek 
(CvO) een korte toelichting vooraf n.a.v. het gesprek dat de CvO met de 
accountant over de jaarrekening heeft gevoerd. 
 
Verder wordt er door de fractie VVD een motie overzicht subsidieverstrekking 
ingediend. 

besluit Conform besloten. 
 
De motie ‘Overzicht subsidie verstrekking’ wordt unaniem aanvaard. 

 

agendapunt  06. Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2021 en de 
 daarbij behorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

De Kadernota 2021 inclusief bijlagen en de bijbehorende begrotingswijziging 
vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Er worden drie moties ingediend: 
-motie fracties Groen Links, PvdA, D66, BBB, VVD, CDA, KIES Lokaal en 
GB: Pop – up store klimaat en biodiversiteit; 
-motie fracties D66, PvdA, CDA en VVD: opschorten van nieuw beleid en 
ambities tgv financiële onzekerheden; 
-motie fracties CDA, VVD, D66, BBB, PvdA en KIES Lokaal: 
bestemmingsplan voormail vliegveld Bergen-nh. 

besluit Conform besloten. 
 
De 3 moties worden aanvaard. 

 

agendapunt  07. Voorstel betreft kennis te nemen van het document stand van 
 zaken amendementen en moties 

voorgesteld 
besluit 

1. Kennis te nemen van het document stand van zaken amendementen en 
moties. 

2. De amendementen en moties met de nummers: 6, 10, 14, 16, 17, 19, 23, 
26, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45 en 48 af te voeren. 
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samenvatting 
besprokene 

Er is een amendement ingediend door de fracties CDA, VVD, D66, BBB, GB, 
PvdA en KIES Lokaal waarbij de voorgestelde nrs. 6, 16 en 39 niet van het 
document worden afgevoerd. 

besluit Het amendement wordt unaniem aanvaard. 
 
Vervolgens wordt besloten om de volgende amendementen en moties met 
de nummers: 10, 14, 17, 19, 23, 26, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 44, 45 en 48 
af te voeren. 
 
Toezegging 
De burgemeester zegt toe dat er t.a.v. vuurwerk geen ander beleid bij de 
jaarwisseling 2020 – 2021 te verwachten is. Wel wordt de mogelijkheid van 
meer vuurwerkvrije plekken/zones voor deze jaarwisseling onderzocht. 
 

 

agendapunt  08. Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op voorstel 
 ‘Ontwikkelingen centrum Bergen’ en de daarbij behorende 
 bijlagen 

voorgesteld 
besluit 

1.De geheimhouding die rust op het raadsvoorstel 'Ontwikkelingen Centrum 
Bergen' en de daarbij behorende bijlagen (met uitzondering van de 
Anterieure overeenkomst 31 oktober 2017, zijnde bijlage 8) op grond van 
artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet gelezen in samenhang met artikel 
10, tweede lid, aanhef en onder b, e en g, van de Wet openbaarheid van 
bestuur te bekrachtigen, en; 
2.geheimhouding die rust op bijlage 1 bij dit voorstel op grond van artikel 25, 
derde lid, van de Gemeentewet gelezen in samenhang met artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder b, e en g, van de Wet openbaarheid van bestuur 
te bekrachtigen, en; 
3.de met dit besluit bekrachtigde geheimhouding op te heffen - met 
uitzondering van de passages in bijlage 1 behorende bij dit voorstel - zodra 
voldaan is aan de twee voorwaarden dat a) de overeenkomsten zijn 
getekend én b) het college dit aan de raad kenbaar heeft gemaakt. 

samenvatting 
besprokene 

De heer Grondhout en mw. De Jongh leggen eerst een verklaring af waarin 
zij aangeven niet aan de beraadslagingen voorstel ‘Ontwikkelingen centrum 
Bergen’ deel te nemen en dat zij bij dit voorstel ook niet zullen meestemmen. 
Bij stemming zullen zij de raadszaal verlaten. 
 

besluit Conform besloten met dien verstande dat artikel 3 staande de vergadering 
als volgt is gewijzigd: 

3. De met dit besluit bekrachtigde geheimhouding op te heffen – met 
uitzondering van de passages in bijlage 1 behorende bij dit voorstel- 
zodra is voldaan aan de voorwaarde dat het college dit aan de raad 
kenbaar heeft gemaakt. 

 

 

agendapunt  09.  Voorstel betreft ‘Ontwikkelingen centrum Bergen’ 

voorgesteld 
besluit 

 

samenvatting 
besprokene 

 

besluit De raad besluit dit voorstel geheim en in beslotenheid te bespreken. 
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agendapunt  Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

voorgesteld 
besluit 

Draagt het college op: 
• Een digitale monitor te ontwikkelen waarop alle actuele info over 
woningbouw in de gemeente Bergen te vinden is; 
• Tot het moment dat deze digitale monitor ‘de lucht ingaat’, elk 
kwartaal schriftelijk aan de gemeenteraad te rapporteren welke 
woningbouwplannen er in de gemeente Bergen in ontwikkeling zijn. In de 
rapportages dient per bouwplan duidelijk uiteen te worden gezet wat het 
programma (inhoud en aantallen) is en wordt de voortgang, fasering en 
eventuele participatie beschreven. 
• Totdat de digitale monitor in werking treedt, op de gemeentepagina 
een overzichtelijke en leesbare weergave te plaatsen van de bevindingen die 
in de rapportages aan de gemeenteraad zijn vermeld 
 

tekst ingediende 
stukken 

Motie van de fracties PvdA, D66, Groen Links, CDA, VVD, GB en KIES 
Lokaal met betrekking tot Voortgangsrapportages woningbouwplannen 

stemming Deze motie wordt aangehouden. 

 

agendapunt  10.  Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 1 juli 2020 


