
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 8 april 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), mw. 
L.M. Hoogendonk (VVD), dhr. P. van Huissteden (PvdA), mw. M. de Jongh 
(VVD), mw. M.J. van Kranenburg (GB), mw. A. Otto (D66), dhr. R. Oudeboon 
(KL), dhr. M. Smook (KL), dhr. C. Roem (VVD), dhr. J.J.H Swart (KL), dhr. D. 
Zwart (CDA) en –vanaf agendapunt 4- dhr. J. Snijder (D66)

aanwezige 
collegeleden

Dhr. E. Bekkering, dhr. A. Tromp, dhr. A.J. v.d. Beld en  dhr.K. Valkering

gemeente
secretaris Dhr. M. Schroor 

afwezig mw. F. Krijtenburg (GL), dhr. K. van Leijen (VVD), dhr. R. Karels (KL), dhr. 
J.M. Halff

agendapunt 00. Vragenhalfuur

samenvatting 
besprokene

Er worden vragen gesteld door:
-mw. S. Groen, fractie GL, inzake Delversduin;
-dhr. D. Zwart, fractie CDA, inzake digitale parkeervergunningen.
De vragen worden beantwoord door wethouders Valkering en Bekkering.

agendapunt 01. Opening

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda

besluit De agenda wordt als volgt gewijzigd/aangevuld:
-agendapunt 11 A mw. M. de Jongh: oproep namens de hele raad voor door 
corona in de knel gekomen ondernemers in de gemeente Bergen;

-agendapunt 11 B motie vreemd van de fracties GL, VVD, KL en BBB: 
strategie gemeentelijke gronden en panden inzetten voor maatschappelijke- 
en/of woningbouwbehoeftes;

-agendapunt 11 C: motie vreemd van de fracties CDA, VVD en BBB: 
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beschikbaar gestelde formatie en daadwerkelijk ter beschikking staande 
formatie RO BUCH;

-agendapunt 11 D: motie vreemd van de fracties GB en BBB: 
informatievoorziening raad.

agendapunt 3.a Lijst bestuurlijke toezeggingen 

besluit Conform besloten.

agendapunt 3.b Verzamellijst ingekomen stukken 

besluit Brieven onder A voor kennisgeving aannemen:
6. Reactie omwonenden op zienswijze Watertorenweg 14;
9. 3 brieven over Wob-verzoeken Hotel Nassau Bergen aan Zee;
10. Brief ingebrekestelling Wob verzoek Delverduin.
De fractie Groen Links deelt mede dat er via het Presidium (= 
agendacommissie) een agendaverzoek komt om deze brieven nader toe te 
lichten en de raad daarover te informeren in de commissie 
Bestemmingsplannen.

Brief onder B: in handen stellen van het college ter afdoening.
De fractie VVD stelt schriftelijke vragen. Verder volgt ook een agendaverzoek 
om deze brief ook in commissieverband te bespreken.

Brieven onder C: informatie van het college.
De fractie Groen Links deelt mede dat er via het Presidium (= 
agendacommissie)  een agendaverzoek komt om de brieven onder 5, 6, 7 en 
9 nader toe te lichten en de raad daarover te informeren in de commissie 
Bestemmingsplannen.

Voor het overige stemt de raad in met de voorgestelde wijze van afdoening 
van de ingekomen stukken.

BENOEMINGEN

agendapunt 4. Voorstel betreft het benoemen van de heer J.A. (Jan) Snijder tot 
raadslid fractie D66

besluit Na advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit mw. 
T. Glas (vz.), mw. I. Braak en dhr. J. Grondhout besluit de raad
de heer J.A. Snijder toe te laten als lid van de raad van de gemeente Bergen 
(NH)

agendapunt 4. Voorstel betreft het benoemen van de heer M.S. (Machiel) Pouw 
tot  burgercommissielid fractie D66

besluit de heer M.S. Pouw te benoemen tot (burger) commissielid.

HAMERSTUKKEN
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agendapunt 05. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Voert 17 
Bergen

besluit Voor het perceel Voert 17 geen exploitatieplan vast te stellen en het 
bestemmingsplan 'Voert 17, Bergen' vast te stellen.

agendapunt 06. Voorstel betreft het vaststellen van de wijzigingen van de 
Algemene subsidieverordening Bergen 2016

besluit De raad stemt unaniem in met de voorgestelde wijzigingen van de Algemene 
subsidieverordening Bergen 2016.

agendapunt 07. Voorstel betreft het verlenen van ontheffing van het vereiste van 
ingezetenschap bij de uitoefening van zijn functie als wethouder aan de 
heer A.A. Tromp

besluit •De heer A.A. Tromp ontheffing te verlenen van het vereiste van 
ingezetenschap bij de uitoefening van zijn functie als wethouder van de 
gemeente Bergen.
•Deze ontheffing te verlenen voor de maximale periode van een jaar zoals 
omschreven in de Gemeentewet.
•Dat deze periode met terugwerkende kracht ingaat op 25 maart 2021 en 
afloopt op 24 maart 2022.

agendapunt 08. Voorstel betreft het benoemen van mw. A.J.M. (Alexandra) Otto-
van der Ende tot lid van de vertrouwenscommissie benoeming 
burgemeester Bergen NH 2021

besluit mw. A.J.M. (Alexandra) Otto – van der Ende te benoemen tot lid van de 
vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Bergen NH 2021.

BESPREEKSTUKKEN

agendapunt 09. Voorstel betreft het vaststellen van de beleidsnota gemeente 
Bergen als culturele buitenplaats, kunst in uitvoering en de daarbij 
behorende begrotingswijziging

samenvatting 
besprokene

Door de fracties D66, CDA en VVD wordt een motie ingediend: Beleidsnota 
‘gemeente Bergen als culturele buitenplaats’. Zie bijlage 9.1

Toezegging:
Wethouder Tromp zegt toe dat de suggesties van de fractie GL om een 
subsidieregeling voor kunstenaars in te stellen alsmede een snelloket 
(digitaal platform) bij de verdere uitwerking worden betrokken.
(de fractie GL heeft aangegeven in deze ook zelf nog met voorstellen te 
komen).

besluit 1. De beleidsnota Gemeente Bergen als culturele buitenplaats, Kunst in 
uitvoering vast te stellen. Waarbij expliciet het volgende wordt besloten:
a. in te stemmen met de programmalijn Kunst voor iedereen;
b. in te stemmen met de programmalijn Kunst in uitvoering en hiervoor 
structureel € 35.000 beschikbaar te stellen;
c. in te stemmen met de programmalijn Kunst in de kern en hiervoor 
structureel     € 105.000 beschikbaar te stellen;
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d. in te stemmen met behoefteonderzoek ateliers en culturele 
ontmoetingsplaatsen en hiervoor € 30.000 beschikbaar te stellen;
e. in te stemmen met de aanstelling van een kwartiermaker en hiervoor 
incidenteel € 50.000 beschikbaar te stellen;
f. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een 
programmabudget van         € 250.000 voor 2023 waarna er wordt 
geëvalueerd;
2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Besluitvorming motie
De motie wordt unaniem aanvaard.
De raad verzoekt het college bij de opdracht formulering aan de 
kwartiermaker aan de volgende wensen van de raad opvolging te geven, nl:

1. dat de kwartiermaker een breed programma voor de gehele 
gemeente organiseert, zowel op het vlak van kunst en cultuur als op het vlak 
van cultuurhistorie,
2. Dat de door de kwartiermaker te realiseren programmering een 
gemeente brede aanpak laat zien aansluitend op de doelstellingen van het 
cultuurbeleid, zoals geformuleerd in de beleidsnota gemeente Bergen als 
culturele Buitenplaats.
3. dat bij de programmering verschillende locaties van zowel 
kunstzinnige als historisch aard zoveel mogelijk betrokken worden
4. dat het college de raad informeert over de aan de kwartiermaker 
meegegeven opdrachtformulering. 
5. het college tussentijds half jaarlijks rapporteert  over de voortgang en 
resultaten in het uitvoeringsproces en een definitieve evaluatie samen met 
de Raad halverwege 2023 over de bereikte resultaten aan de hand van de 
doelstellingen van het cultuurbeleid. Deze bieden tevens een basis om te 
komen tot een nadere vertaling van de ambities zoals geformuleerd in de 
beleidsnota gemeente Bergen als culturele buitenplaats tot meetbare 
doelstellingen en een nieuw uitwerkingsvoorstel (inhoudelijk en financieel) 
om deze meetbare doelstellingen ook in 2024 te realiseren.

agendapunt 10. Voorstel betreft het vaststellen van toekomstperspectieven 
museum Kranenburgh en de daarbij behorende begrotingswijzigingen

samenvatting 
besprokene

De volgende amendementen en moties worden ingediend.
-fractie GL: amendement wijziging besluit b.ii : zie bijlage 10.1;
-fracties KL, CDA en PvdA: amendement wijziging besluit b. ii: zie bijlage 
10.2;
-fracties VVD, D66 en CDA: motie Berkenlaan 2: zie bijlage 10.3;
-fractie GL: motie meer transparantie locatiekeuze depot: zie bijlage 10.4

Na discussie worden amendement 10.1 en motie 10.4  door de fractie GL 
ingetrokken.

besluit Amendement 10.2 wordt aangenomen (voor fracties GB, D66, KL, CDA, 
VVD, GL en PvdA; tegen fractie BBB).

De raad besluit:
a. Te kiezen voor het toekomstperspectief van Variant B “Museum in het 
Groen” conform het integrale eindadvies “De basis op orde” van Bureau 
Berenschot.
b. Een eenmalig investeringskrediet ter beschikking te stellen van totaal 
€1.564.000 ten behoeve van: 
i. Het klimatologisch op orde brengen van het depot aan de Berkenlaan 
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passend bij de eisen van een goed beheer van de cultuurhistorische collectie 
(100.000)
ii. Het nieuw bouwen van een gemeentelijk depot in Boekelermeer. Dit 
depot bestemmen voor de kunstcollecties in eigendom en/of beheer van 
onder andere Kranenburgh en andere kunst-cultuur en/of erfgoed 
instellingen binnen onze gemeente (inclusief inrichting, verhuis en 
transitiekosten, inhuur ambtelijke capaciteit, leges en aanleg buitenruimte € 
1.464.000 en de bijbehorende kapitaalslasten met een totaal van € 97.860,-- 
per 2023 ten laste brengen van het begrotingssaldo
c. De in 2013 verleende gemeentelijke lening van €350.000 aan 
Stichting Kranenburgh kwijt te schelden en dit ten laste te brengen van het 
begrotingssaldo 2021.
d. Een eenmalig subsidie ter beschikking te stellen van €447.000 aan 
stichting Kranenburgh in 2021 ten behoeve van:
i. het inlopen van achterstanden in het collectiebeheer €217.000 
ii. 1 formatieplaats voor fondsenwerving gedurende twee jaar €150.000 
iii. 1,chet ontwikkelen van een museale tuin €30.000
iv. verhuis en transitiekosten in aanloop van de realisatie van een nieuw 
depot €50.000
en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021.
e. Het programma 2a “een aantrekkelijke gemeente (Cultuur, Recreatie 
en Toerisme) per 2022 te verhogen met €130.000 ten behoeve van het 
verhogen van de structurele subsidie aan Stichting Kranenburgh voor:
i. algemene kosten stijging €20.000
ii. 1 formatieplaats voor collectiebeheer €70.000
iii. inrichting en inventaris €17.000
iv. huurdersonderhoud conform gemeentelijk MOP €23.000
en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo per 2022. 
f. de bij beslispunt 1b, 1c, 1d en 1e bijbehorende begrotingswijzigingen 
vast te stellen.

Voor: fracties GB, D66, KL, CDA, VVD, GL en PvdA; tegen fractie BBB.

agendapunt 11. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Bergerweg 125 Bergen (Aldi)

samenvatting 
besprokene

Stemming:
Voor: fracties D66, KL, CDA, VVD, GL en PvdA;
Tegen: fracties: GB en BBB.

Toezegging
Wethouder Valkering zegt toe dat hij alle partijen die hij op 1 april 2021 per 
mail om een reactie heeft gevraagd zal uitnodigen voor een gesprek.

besluit
1. De Nota van Beantwoording Bergerweg 125 – Gemeenteraad, zoals 
opgenomen als bijlage 3 bij het raadsvoorstel, vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan Bergerweg 125, zoals opgenomen als bijlage 1 
bij het raadsvoorstel, vast te stellen;
3. De Nota Beeldkwaliteitsplan Bergerweg 125, zoals opgenomen als 
bijlage 4 bij het raadsvoorstel,  toe te voegen aan de Welstandsnota Bergen 
2004;
4. Vast te stellen dat het verhaal van kosten van de grondexploitatie 
anderszins is verzekerd en daaruit volgend geen exploitatieplan vast te 
stellen.
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agendapunt 12. Agendapunt vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

 

Snel maatwerk voor ondernemers namens heel de raad.

tekst ingediende 
stukken

Niet alle ondernemers kunnen aanspraak maken op (of hebben
voldoende baat bij) coronasteun terwijl zij wel 'in financieel 'zwaar weer'
verkeren door de coronamaatregelen. De gemeenteraad wil daarom een
luisterend oor bieden en er mede voor zorgen dat er passende
maatregelen komen. De raad verzoekt het college
de moeilijkheden van individuele ondernemers te inventariseren en waar
mogelijk met buurgemeentes oplossingen te zoeken. Ook wil de
gemeenteraad geluid maken richting pers en de landelijke overheid. De
vraag aan het college is een brandbrief te sturen aan Den Haag.

stemming De raad stemt hiermee in.
Het college meldt dat het hierover contact heeft met
ondernemersverenigingen uit alle dorpskernen over wat het
gemeentebestuur kan en moet doen. Via het ondernemers steunloket is
er contact met de getroffen ondernemers. Verder wordt gemeld dat
achttien gemeenten in Noord-Holland Noord een bestuurlijke
lobbycampagne starten en een brandbrief sturen aan Den Haag.

agendapunt 13. Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

 

Motie van de fracties GL, VVD, KL en BBB : Strategie gemeentelijke gronden 
en panden inzetten voor maatschappelijke- en/of woningbehoeftes: bijlage 
11 B.

tekst ingediende 
stukken

Draagt het college op
• Een procesvoorstel te maken en deze met de raad in de 
eerstvolgende commissie vergadering te bespreken direct na het 
zomerreces, om te komen tot strategisch plan/beleid mbt vastgoed en 
gronden uit deze lijst.
• Hierbij denken we aan een lijst of kaart van kansrijke en kansarme 
locaties mbt de maatschappelijke vraagstukken en de woningbehoefte.
• In het strategisch plan/beleid dat wordt opgesteld wordt een richting 
gekozen over hoe om te gaan met gemeentelijke grond/panden en welke 
kansen er worden gezien; zoals woningbouw of maatschappelijk vastgoed.

stemming De motie wordt unaniem aanvaard.

agendapunt 14. Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

 

Motie van de fracties CDA, VVD en BBB: beschikbaar gestelde formatie en 
daadwerkelijk ter beschikking staande formatie RO BUCH*
(bedoeld worden hier alle portefeuilles gerelateerd aan RO, zoals 
bijvoorbeeld verkeer dus RO breed/de RO keten).
Zie bijlage 11 C.

tekst ingediende Verzoekt het college:

bladzijde 6 van 7



stukken Voor 15 mei a.s.
1. Wat de op basis van de BUCH begroting totale toegestane formatie 
binnen het domein RO is (inclusief vergunningen en handhaving)
2. Wat de aanwezige formatie binnen het domein RO is (inclusief 
vergunnen en handhaving);
3. Wat op basis van het Bedrijfsplan en de latere groei van de 
beschikbare budgetten de formatie is die voor Bergen beschikbaar dient te 
zijn;
4. Wat de formatie is die op dit moment voor Bergen wordt ingezet 
opdat bepaald kan worden of de gemeente Bergen van de Werkorganisatie 
de formatie geleverd krijgt waar zij minimaal recht op heeft.

stemming Voor: de fracties GB, D66, KL, CDA, BBB, VVD en PvdA (15);
Tegen: de fractie GL (3).

agendapunt 15. Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

 

Motie van de fracties GB en BBB: motie van afkeuring.
Zie bijlage 11 D.

tekst ingediende 
stukken

De raad spreekt bij deze zijn afkeuring uit over het handelen van de 
wethouder.

En verzoekt de wethouder hier consequenties aan te verbinden.

stemming Er vindt geen stemming plaats. Deze motie wordt ingetrokken.

agendapunt 16. Sluiting

samenvatting 
besprokene

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

Bergen, 9 april 2021
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