
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 4 november 2021

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

voorzitter dhr. L. Hj. Voskuil

raadsgriffier dhr. R.E. de Vries

aanwezige 
raadsleden

dhr. K. Bruin (BBB), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen (GL), mw. W.A.T. 
Grooteman (CDA), mw. L.M. Hoogendonk (VVD), dhr. P. van Huissteden 
(PvdA), mw. M. de Jongh (VVD), mw. A. Otto (D66), dhr. R. Oudeboon (KL), 
dhr. C. Roem (VVD), dhr. J.J.H Swart (KL), dhr. D. Zwart (CDA), , dhr. J. 
Snijder (D66), mw. F. Krijtenburg (GL), mw. M.J. van Kranenburg (GB), Dhr. 
J.E. Grondhout (VVD), dhr. R. Meijer (GL), mw. I. Braak (GL), dhr. R. Karels 
(KL), dhr. K. Bruin (BBB)

aanwezige 
collegeleden

dhr. E. Bekkering, dhr. A. Tromp en dhr. K. Valkering 

gemeente
secretaris dhr. M. Schroor 

afwezig Dhr. Smook (KL) en dhr. K. van Leijen (VVD)

dhr. A.J. v.d. Beld (wethouder)

agendapunt 01. Heropening van de raadsvergadering van 28 oktober 2021

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De heren Smook en Van Leijen 
zijn verhinderd, evenals wethouder Van der Beld. Het aantal aanwezige 
raadsleden komt hiermee op 19 leden.

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda

besluit Met het oog op een eventuele hoofdelijke stemming wordt het nummer van 
de primus getrokken. Dit raadslid zal als eerste stemmen tijdens een 
hoofdelijke stemming. De primus is mw. Glas.

Het voorstel van mw. De Jongh om agendapunt 15 tot nader orde uit te 
stellen wordt unaniem aangenomen. Het agendapunt wordt doorgeschoven 
naar een nader te bepalen raadsvergadering. Aanvullende technische 
vragen over de juridische gevolgen kunnen tot dinsdag 9 november via de 
griffie ingediend worden. De agendacommissie beslist op 30 november over 
een hernieuwde agendering van dit raadsvoorstel. 
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
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agendapunt 03. Vervolg interpellatieverzoek GroenLinks

Besluit en 
stemming

De voorzitter heropent het interpellatiedebat. Dhr. Karels (KL) dient namens 
de fracties van Kies Lokaal, VVD, D66, GB, BBB een motie van afkeuring in.
Dhr. Van Huissteden, mw. Van Kranenburg en dhr. Grondhout leggen een 
stemverklaring af.

De motie van wantrouwen, ingediend door GroenLinks, wordt in stemming 
gebracht. De motie werd met 6 stemmen voor en 13 stemmen tegen 
verworpen. Voor de motie stemden de fracties van GroenLinks, GB en BBB, 
tegen stemden de fracties van Kies Lokaal, VVD, D66, CDA en PvdA.

De motie van afkeuring, ingediend door Kies Lokaal, VVD, D66, GB en BBB 
wordt in stemming gebracht. De motie werd met 16 stemmen voor en 3 
stemmen tegen aangenomen. Voor de motie stemden de fracties van Kies 
Lokaal, GroenLinks, VVD, D66, GB, en BBB, tegen stemden de fracties van 
CDA en PvdA.

Wethouder Valkering biedt excuses aan voor het gevoerde beleid en geeft 
aan vanwege de nog korte, resterende raadsperiode aan te zullen blijven. Hij 
zegt toe alle voorrangsregels (binnen de doelgroepenverordening) juridisch 
te laten toetsen en de raad via een raadsnieuwsbrief op dinsdag 9 november 
hierover nader te informeren.

HAMERSTUKKEN

agendapunt 04. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële gevolgen van de 
septembercirculaire en de daarbij behorende begrotingswijziging

besluit en 
stemming Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

agendapunt 05. Voorstel betreft een positieve zienswijze te geven op het concept 
bestuursconvenant regio Alkmaar

besluit en 
stemming Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

agendapunt 06. Voorstel betreft het bestemmingsplan Oorsprongweg 2 Schoorl 
en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen

besluit en 
stemming Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

agendapunt 07. Voorstel betreft het bestemmingsplan Herenweg 37 Egmond-
Binnen vast te stellen

besluit en 
stemming Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

agendapunt 08. Voorstel betreft het verzoek tot verlaging van de jaarlijkse 

bladzijde 2 van 6



bijdrage gemeente Bergen aan de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst NHN in te trekken

besluit en 
stemming Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

agendapunt 09. Voorstel betreft in te stemmen met de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst NHN

besluit en 
stemming Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

agendapunt 10. Voorstel betreft het vaststellen van een wijziging van de 
verordening rekenkamercommissie BUCH 2018 (ivm de verhoging van 
de vergoeding van de leden RKC BUCH)

besluit en 
stemming Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

BESPREEKSTUKKEN

agendapunt 11. Voorstel betreft het bestemmingsplan Herenweg 273A Egmond 
aan den Hoef en het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen 
(Bespreking amendement)

besluit en 
stemming

Mw. Van Kranenburg (GB) dient het amendement (11.1) toevoeging 
beslispunt 2 woningen splitsen in. Het amendement wordt met 1 stem voor 
en 18 stemmen tegen verworpen. Voor stemde de fractie van GB, tegen 
stemden de fracties van Kies Lokaal, GroenLinks, VVD, D66, CDA, BBB, 
PvdA.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

agendapunt 12. Voorstel betreft kennis te nemen van het document stand van 
zaken moties en amendementen

besluit en 
stemming

Mw. Otto (D66), dient mede namens de fractie van het CDA het 
amendement (12.1) stand van zaken moties 12 en 16 in, dat 
gewijzigd/aangevuld wordt door een subamendement van GroenLinks, 
waardoor naast de moties 12 en 16 ook motie 44 op de lijst gehandhaafd 
blijft.
Mw. Hogendonk legt een stemverklaring af.
Het amendement wordt met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen 
aanvaard. De fracties van Kies Lokaal, GroenLinks, D66, GB, BBB en PvdA 
stemden voor, de fractie van de VVD stemde tegen.
Het aldus geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

agendapunt 13. Voorstel betreft het vaststellen van de nota Parkeerbeleid Bergen 
Noord Holland

besluit en 
stemming

Mw. Glas (KL) dient mede namens de fracties van VVD en D66 de motie 
(13.5) strandhuisjes parkeervergunning in.
Mw. De Jongh (VVD) dient namens de fractie van de VVD de motie (13.6) 
mobiliteitsvisie in. Daarnaast dient zij het amendement (13.2) 
uitvoeringsagenda en parkeerbeleid 2021 en de amendement (13.7) 
parkeren groenstroken in.
Dhr. Snijder (D66) dient mede namens de fracties van BBB en PvdA de 

bladzijde 3 van 6



motie (13.4) betaald parkeren in.
Dhr. Zwart (CDA) dient mede namens de fracties van BBB, D66, PvdA, GL, 
KL, GB en VVD het amendement (13.1) splitsen uitvoeringsparagraaf in. 
Daarnaast dient hij de motie (13.3) Papieren bezoekerskaart in.
Mw. De Jongh wijzigt het amendement (13.2) schrappen uitvoeringsagenda 
en parkeerbeleid 2021 door alleen het wijzigingsbesluit te handhaven. Zij 
dient ten behoeve van het verzoek aan het college inzake de 62 
parkeerplaatsen aan de Duinweg daarnaast de motie (13.8) Collegebesluit 
Duinweg d.d. 6-07-2021 in.
Wethouder Bekkering doet namens het college de toezegging amendement 
13.7 parkeren groenstroken conform over te nemen in de APV. Dhr. Roem 
trekt, namens de fractie van de VVD, het amendement 13.7 daarop in.
Voorts zegt hij toe dat met de inzet van het sociaal team alle parkerende 
inwoners zoveel mogelijk worden ondersteund om de digitaal 
parkeervergunning te gaan gebruiken. Wanneer inwoners deze vergunning 
echt niet kunnen hanteren, dan kunnen zij alsnog op basis van maatwerk 
een papieren parkeerkaart krijgen.
Dhr. Zwart (CDA) trekt motie 13.3 in, omdat de wethouder heeft toegezegd 
dat de papieren parkeervergunning ultimo mogelijk blijft.
Mw. De Jongh (VVD) trekt het amendement 13.2 uitvoeringsagenda en 
parkeerbeleid 2021 in ten gunste van amendement 13.1.

Het amendement (13.1) splitsen uitvoeringsparagraaf wordt unaniem 
aangenomen.
Het aldus geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

De motie 13.4 betaald parkeren wordt met 14 stemmen voor en 5 stemmen 
tegen aanvaard. Voor stemden de fracties van KL, VVD, CDA, D66, PvdA en 
BBB, tegen stemden de fracties van GL en GB.
De motie 13.5 strandhuisjes parkeervergunning wordt met 13 stemmen voor 
en 6 stemmen tegen aanvaard. Voor stemden de fracties van KL, VVD, CDA, 
D66 en PvdA, tegen stemden de fracties van GL, GB en BBB.
De motie 13.6 parkeerbeleid mobiliteitsvisie wordt unaniem aangenomen.
De motie 13.8 Collegebesluit Duinweg dd 6-07-2021 wordt unaniem 
aangenomen.

agendapunt 14. Voorstel betreft de keuze inzamelaar huishoudelijk afval voor de 
gemeente Bergen vast te stellen
Dhr. Roem verlaat bij dit agendapunt de vergadering en neemt daardoor niet 
deel aan de beraadslagingen en stemmingen. Het aantal raadsleden wordt 
daarmee 18 leden.
Dhr. Snijder (D66) dient het amendement 14.2 separaat raadsbesluit en 
evaluatie dienstverlening in.
Dhr. Zwart (CDA) dient mede namens de fracties van BBB, GB en PvdA het 
amendement 14.1 keuze inzamelaar huishoudelijk afval voor HVC in.

Dhr. Snijder (D66) wijzigt het amendement 14.2 in een motie, waarbij het 
college wordt verzocht:
 de uit dit voorstel voortvloeiende financiële overheveling van budgetten 

van Bergen naar de BUCH te regelen via een separaat raadsbesluit in 
januari 2022. Jaarlijks wordt via de BUCH in de raad de begroting kosten 
inzameling vastgesteld. Het college informeert de raad actief bij een 
dreigende begrotingsoverschrijding op inzamelkosten afval van meer dan 
3%.

 Elk jaar van dienstverlening door de uitvoeringsorganisatie BUCH vindt een 
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evaluatie plaats op grond van door de Raad vastgestelde KPIs 
dienstverlening. De KPIs worden in het 2e kwartaal van 2022 door de Raad 
vastgesteld. Iedere 3 jaar vindt een benchmark onderzoek plaats 
huishoudelijk afvalverzameling met 150 gemeenten vanuit de NVRD. Er 
wordt in het 2e kwartaal van 2022 een bandbreedte afgesproken waarbinnen 
de BUCH zich dient te begeven qua prestaties. De raad neemt hier kennis 
van.

Wethouder Bekkering zegt in de richting van GroenLinks toe inzicht in het 
wagenpark, inzicht in de planning van de gewenste techniek en inzicht in de 
mogelijkheden voor de versnelde introductie daarvan aan de raad te zullen 
aanbieden.

Het amendement (14.1) keuze inzamelaar huishoudelijk afval voor HVC
wordt met 5 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen. Voor stemden 
de fracties van CDA, GB, PvdA, en BBB, tegen stemden de fracties van KL, 
GL, D66 en de leden De Jongh, Hoogendonk en Grondhout (allen VVD).

Het voorstel wordt met 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. 
Voor stemden de fracties van KL, GL, D66, en de leden De Jongh, 
Hoogendonk en Grondhout (allen VVD), tegen stemden de fracties van CDA, 
GB, PvdA en BBB.

Met betrekking tot motie 14.2 legt dhr. Zwart (CDA) een stemverklaring af. 
Dhr. Van Huissteden (PvdA) en mw. Van Kranenburg (GB) leggen eenzelfde 
stemverklaring af.

De motie (14.2) separaat raadsbesluit en evaluatie dienstverlening wordt met 
algemene stemmen aanvaard.

agendapunt 15. Voorstel betreft het vaststellen van de aangepaste nota beleid 
recreatieve verhuur woningen Bergen aan Zee en terrasflat Egmond 
aan Zee

Dit voorstel is van de agenda afgehaald.

agendapunt 16.   Motie vreemd ingediend door de fractie van GroenLinks inzake 
Monitoring Subsidieregeling Makersloket Kunst gemeente Bergen 2021

voorgesteld
besluit

 

Draagt het college op:
 De aanvragen voor subsidie te monitoren op de volgende punten:

Hoeveel kunstenaars hebben een aanvraag ingediend, hoeveel hebben 
subsidie ontvangen per kern en welk doel/maatschappelijke nut hiermee 
is bereikt;

 Voor het bespreken van de Kadernota in 2022 deze monitoring met de 
raad te bespreken zodat bezien kan worden of dit loket structureel kan 
worden toegevoegd aan de programmalijn Kunst in de kernen.

stemming Wethouder Tromp zegt namens het college toe het verzoek in de motie uit te 
voeren.
Mw. Groen (GL) trekt daarop de motie in.

agendapunt 17. Motie vreemd ingediend door de fractie van de VVD inzake Start 2e 
fase herontwikkeling Oude Hof
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voorgesteld
besluit

 

Mw. De Jongh verzoekt de motie van de agenda te halen en opnieuw te 
agenderen voor de raadsvergadering van 11 november.

agendapunt 18. Sluiting

Bergen, 8 november 2021
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