
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 6 juli 2021

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. 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. R. Karels (KL), mw. M.J. van Kranenburg (GB), dhr. M. Smook 
(KL), dhr. J. Snijder (D66)

aanwezige 
collegeleden

dhr. E. Bekkering, dhr. A. Tromp, dhr. A.J. vd Beld en dhr. K. Valkering

gemeente
secretaris Dhr. M. Schroor

afwezig Mw. F. Krijtenburg (GL), mw. L.M. Hoogendonk (VVD), dhr. R. Meijer (GL), 
dhr. K. van Leijen (VVD)

agendapunt 01. Opening

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen om 16.00 uur welkom.

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda

besluit Er zijn 2 moties door de fractie VVD vreemd aangekondigd. Deze worden 
genummerd als 9A en 9B:
-9A; strategische adviseurs voor het bestuur;
-9B: uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.

Voor het overige wordt met de agenda ingestemd.

HAMERSTUKKEN

agendapunt 03. Voorstel betreft het vaststellen van het aanbestedingsdocument 
inzake de accountantscontrole voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo alsmede de Werkorganisatie BUCH

besluit Unaniem akkoord.
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agendapunt 04. Voorstel betreft het vaststellen van kaders voor de 
rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2021

besluit Unaniem akkoord.

agendapunt 05. Voorstel betreft de begrotingswijziging meicirculaire 2021 vast te 
stellen

besluit Unaniem akkoord.

Door de fracties CDA, D66, VVD en GL wordt een motie ingediend (bijlage 
5.1). Deze motie wordt unaniem aanvaard.

BESPREEKSTUKKEN

agendapunt 06. Voorstel betreft het vaststellen van de Jaarrekening 2020 en de 
bijbehorende begrotingswijziging

stemming Unaniem akkoord.

agendapunt 07. Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2022 en de 
daarbij behorende begrotingswijziging

stemming Door de fracties KL, GL, VVD en BBB wordt een amendement ingediend 
(bijlage 7.1)

Verder worden de volgende moties ingediend:
-bijlage 9A: fractie VVD: strategische adviseurs voor het bestuur;
-bijlage 9B: fractie VVD: uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie;
-bijlage 7.2: fractie CDA en BBB: toekomstbestendige dorpshuizen in de 
kernen van de gemeente waaronder De Schulp;
-bijlage 7.3: fractie D66, CDA, GL, VVD, BBB en GB: informatiepositie 
gemeenteraad;
-bijlage 7.4: fractie PvdA: uitbreiding lijst gemeentelijke monumenten;
-bijlage 7.5: fractie PvdA: meer ruimte voor fietsparkeren in de dorpscentra;
-bijlage 7.6: fracties CDA, D66, GL, VVD, BBB en GB: budget right tot 
Challenge.

besluit Amendement 7.1. wordt unaniem aanvaard.

Geamendeerd besluit: unaniem akkoord.

Moties:
 9A: aangehouden
 9B: aangehouden
 7.2: aangehouden
 7.3: aangehouden
 7.4: unaniem aanvaard
 7.5: aangehouden
 7.6: unaniem aanvaard
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agendapunt 08. Voorstel betreft het bespreken stand van zaken moties en 
amendementen

stemming Door de fracties CDA, VVD en GL wordt een amendement ingediend. 
(bijlage 8.1)

besluit Amendement wordt unaniem aanvaard.

Geamendeerd besluit wordt unaniem aanvaard.

agendapunt 09. Voorstel betreft bekrachtigen geheimhouding en het vaststellen 
van het bestemmingsplan Supermarkten Centrum Bergen

stemming De heer Grondhout (VVD) heeft niet aan de beraadslagingen en 
besluitvorming deelgenomen.

besluit Unaniem akkoord.

agendapunt 10. Sluiting

Bergen, 7 juli 2021
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