
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 8 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), 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. R. Karels (KL), dhr. R. Meijer (GL), mw. 
dhr. K. van Leijen (VVD), dhr. M. Smook (KL), 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), M.J. van Kranenburg (GB)

agendapunt 00. Vragenhalfuur

samenvatting 
besprokene

Er is geen vragenhalfuur.

agendapunt 01. Opening

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda

besluit Er worden 3 moties vreemd aan de orde van de vergadering aangekondigd:
D66: kwijtschelden gemeentelijke schulden gedupeerden 
kinderopvangtoeslagenaffaire (9A);
PvdA: oude Raethuys Bergen centrum (9B);
KL: wateroverlast (9 C).
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BENOEMINGEN

agendapunt 03. Voorstel betreft het aanwijzen van een griffier

besluit Dhr. R.E. de Vries wordt (m.i.v. 16 augustus 2021) aangewezen als griffier 
en legt de belofte af.

TOEZEGGINGENLIJST EN INGEKOMEN STUKKEN

agendapunt 4.a Lijst bestuurlijke toezeggingen 

besluit Conform besloten.

agendapunt 4.b Verzamellijst ingekomen stukken 

besluit Conform besloten.

HAMERSTUKKEN

agendapunt 05. Voorstel betreft het nieuwe vergadermodel / Reglement van Orde 
(RvO) raad en commissies vast te stellen

besluit Conform besloten.

BESPREEKSTUKKEN

agendapunt 06. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Parck 
de Beeck Bergen

besluit en 
stemming

Door de fractie GL wordt een amendement (bijlage 6.1) ingediend. 

Toezeggingen:
Een document met afspraken over de doorstroming ontvangt de raad.
Er komt ruimschoots ruimte voor fietsenstalling, dit gaat in overleg met de 
fietsersbond. 
Gekeken wordt of de naam van het BP gewijzigd kan worden in Park (zonder 
c), de straatnaam wordt aangepast zonder c.

Stemming amendement (6.1):
Voor GL (3); tegen zijn de overige fracties. Het amendement is verworpen.

Dhr. Roem (VVD) geeft een stemverklaring af.

Stemming voorstel is unaniem aanvaard.

agendapunt 07. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Delversduin Egmond aan den Hoef

besluit en 
stemming

Dhr. Grondhout (VVD) geeft samen met mw. Hoogendonk een 
stemverklaring af.
De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid daarop te reageren.
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Mevrouw Glas (KL) neemt niet deel aan de stemming.
Stemming voorstel voor PvdA (1), VVD (5), CDA (2), KL (4), D66 (2); tegen 
GL (3), BBB (1). Het voorstel is aanvaard. 

agendapunt 08. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Harmonielocatie Bergen

besluit en 
stemming

Door de fractie VVD worden 2 amendementen (bijlagen 8.1 en 8.2) en er 
worden 2 moties (bijlagen 8.3 en 8.4) ingediend.

Dhr. Grondhout (VVD) neemt niet deel aan de beraadslagingen en de 
stemming over dit voorstel.

Toezegging:
Er volgt een terugkoppeling over de aanbestedingsprocedure en op welke 
wijze hier invulling aan wordt gegeven en op de 4 criteriabeginselen. 
Er volgt een overzicht met welke reeds eerder aangenomen moties er nog 
liggen en de stand van zaken daarvan ten aanzien van de Harmonielocatie. 
In de nieuwsbrief college volgt de stand van zaken ten aanzien van de 
ontwikkelingen Bergerweg.

Stemming amendement (8.1) unaniem aanvaard.
Stemming amendement (8.2) unaniem aanvaard.

Geamendeerde besluit is unaniem aanvaard.

Motie 8.3 is unaniem aanvaard.
Motie 8.4 is unaniem aanvaard.

agendapunt 9A Motie vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

 

Verzoekt het college
 Gehoor te geven aan de oproep van de VNG en de gemeentelijke 

schulden van alle gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire, 
voor zover mogelijk en met in acht neming van privacy, kwijt te 
schelden;

 Deze kosten ten laste te laten gaan van de begroting.

en gaat over tot de orde van de dag.

stemming De moties is unaniem aanvaard.

agendapunt 9B Motie vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

 

Draagt het college op:

- het gebruik van ’t Oude Raethuys weer in overeenstemming te 
brengen met het bestemmingsplan;

- hiertoe een participatietraject met de inwoners, verenigingen en 
organisaties uit de kern Bergen uit te voeren met als doel in kaart te 
brengen hoe ’t Oude Raethuys weer een volwaardige 
maatschappelijke voorziening kan worden;

- de uitkomsten van dit participatietraject te verwerken in een plan van 
aanpak;

- dit plan van aanpak en het benodigde budget aan de raad voor te 
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leggen

en gaat over tot de orde van de dag.

stemming De moties is unaniem aanvaard.

agendapunt 9C Motie vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

 

Draagt het college op:

Om het gesprek aan te gaan  met de betrokken ondernemers en inwoners 
over de plekken waar dit speelt. En in gezamenlijkheid een oplossing te 
zoeken die de overlast zoals genoemd tot het verleden laat behoren.

en gaat over tot de orde van de dag.

stemming Deze motie wordt aangehouden.

agendapunt 09. Sluiting

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

Bergen, 9 juli 2021
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