
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 11 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), 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. K. Bruin (BBB), Dhr. Smook (KL), dhr. K. 
van Leijen (VVD)

aanwezige 
collegeleden

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

gemeente
secretaris dhr. M. Schroor

afwezig dhr. R. Karels (KL), mw. L.M. Hoogendonk (VVD)

agendapunt 01. Opening 

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De leden Karels en Hoogendonk 
hebben zich afgemeld, waardoor het aantal aanwezige leden 19 bedraagt.

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 het lid Glas.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 4 wordt van de agenda gehaald. De beantwoording van de 
technische vragen bij dit voorstel vergt meer tijd.
Agendapunt 5 wordt als bespreekstuk na de behandeling van agendapunt 3 
geagendeerd, waarbij alleen de aangekondigde motie behandeld wordt.
Mw. Groen (GL) dient mede namens de fracties van de VVD, BBB en GB de 
motie vreemd Handhaving recreatief verhuur van Tweede Woningen en de 
motie vreemd Voucher voor recreatief verhuur in 2022 in. De moties worden 
als agendapunt 7 en 8 aan de agenda toegevoegd.
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Mw. Groen verzoekt om een schorsing aan het einde van de vergadering om 
een motie vreemd voor te bereiden naar aanleiding van de mondelinge 
vragen over Hotel Nassau in de algemene raadscommissie van 11 
november. 
De vergadering stemt in met het voorstel van de voorzitter om direct te 
schorsen na afloop van de begrotingsbehandeling.

Bespreekstuk

agendapunt 03. Voorstel betreft het vaststellen van de programmabegroting 2022-
2025 en de daarbij behorende begrotingswijziging

Besluit en 
stemming

Mw. Grooteman (CDA) dient het amendement 3.1 Dorpshuizen in de kernen 
in, waarbij aan het raadsbesluit de volgende beslispunten worden 
toegevoegd:
1. a. de programmabegroting 2022-2025, inclusief de paragrafen en bijlagen 
vast te stellen met dien verstande dat bij de begroting 2022 een 
bestemmingsreserve ‘dorpshuizen/accommodaties in Egmond-Binnen, 
Egmond aan de Hoef en Schoorl’ in te stellen per 1 januari 2022;
b. Deze afschrijvingsreserve incidenteel te vullen met een incidentele 
storting van € 2 mln in het begrotingsjaar 2022 en € 1 mln in de 
begrotingsjaren 2023 en 2024 ten laste van het begrotingssaldo;
c. De gelden uit deze bestemmingsreserve komen pas definitief voor de 
renovaties van de dorpshuizen ter beschikking na een daartoe specifiek 
inhoudelijk autorisatiebesluit door de gemeenteraad conform artikel 5, lid 2 
van de financiële verordening gemeente Bergen NH.

Mw. Grooteman (CDA) dient mede namens BBB de motie 3.6 
Onderwijshuisvesting in, waarbij het college verzocht wordt:
Om naast draagvlak in de buurt ook nadrukkelijk een afweging te maken op:

1. Centraal gelegen locatie in het dorp (rekening houdend met de drie 
nieuwe wijken);

2. Autoluwe omgeving;
3. Inspirerende leeromgeving (door bijvoorbeeld de directe 

aanwezigheid van cultuurhistorisch erfgoed en groen/natuur)
De eventuele extra kosten van die afweging voor te leggen aan de 
gemeenteraad om in het kader van een goede ruimtelijke ordening een 
keuze te kunnen maken voor de komende decennia.

Wethouder Tromp zegt toe de gevraagde afwegingen uit deze motie 
onderdeel te laten zijn van het nog uit te voeren participatiebeleid, de 
eventuele extra kosten bij een nadere afweging inzake de huisvesting van 
scholen voor te leggen aan de raad om in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening een keuze te kunnen maken voor de komende decennia. 
Daarbij wordt gekeken naar een centraal gelegen locatie voor de basisschool 
IKC de Kiem EaH.
Mw. Grooteman trekt mede namens BBB de motie 3.6 daarop in.

Mw. Grooteman (CDA) dient mede namens BBB, GB, D66 en GL de motie 
3.7 Vuurwerk in, waarbij het college wordt verzocht een raadsinformatie-
avond in het vierde kwartaal 2021 in te plannen over vuurwerk voor andere 
uitwerking van het vuurwerkbeleid.

In tweede termijn wijzigt mw. Grooteman de motie 3.7, waarbij het college 
wordt verzocht een raadsinformatie-avond in het eerste kwartaal 2022 in te 
plannen over vuurwerk voor nadere uitwerking van het vuurwerkbeleid.
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Mw. Groen (GL) dient het amendement 3.2 Slotkwartier in, waarbij In de 
begroting 2022-2025 (bijlage 4, pagina 101) het volgende wordt geschrapt:
Slotkwartier, vertraging en stijging bouwkosten Slotweg 42 en 44 € 842.000,-  
(cluster overige). Er is een stijging van 23% op de bouwkosten ten opzichte 
van de begroting van 2019. Daarnaast zijn er enkele nieuwe inzichten, 
waaronder: De duurzame installaties conform de ambities van de gemeente 
zijn duurder dan destijds begroot. In de Hoeve zijn enkele extra 
voorzieningen nodig in verband met de voorgenomen scheiding van 
gebruikers (extra vide, separate toiletten). Het inrichten van de tuin van 
Slotweg 46 heeft een extra inzicht gegeven in de kosten voor de tuin en tot 
slot is bij het strippen van Slotweg 44 aan het licht gekomen dat de vloeren 
en wanden om extra ingrepen vragen. Per saldo leidt dit alles tot een 
verhoging van € 614.000,- op de bouwkosten, een verlaging van de te 
ontvangen subsidie met € 133.000,-, extra kosten installaties ad € 74.000,- 
en extra kosten voor de inrichting van de tuin ad € 21.000,-. In totaal leidt dit 
tot extra afschrijvingslasten van circa € 21.000,- structureel vanaf 2023. Door  
de vertraging in de oplevering en het doorschuiven van de benodigde 
investeringskredieten van 2022 naar 2023 vallen de al begrote 
afschrijvingslasten over 2022 incidenteel vrij.

Mw. Groen (GL) dient daarnaast de motie 3.9 Separaat raadsvoorstel 
Slotkwartier inzake vertraging en stijging bouwkosten in, waarbij de raad het 
college de opdracht geeft via een separaat voorstel onderbouwd en 
toegelicht een aanvullende budget voor het Slotkwartier aan de raad ter 
goedkeuring voor te leggen.

Vanwege het ontbreken van draagvlak in de raad trekt mw. Groen in tweede 
termijn het amendement 3.2 en de motie 3.9 in.

Mw. Otto (D66) dient mede namens CDA en GL motie 3.8 Actief informeren 
overschrijding sociaal domein in, waarbij het college wordt verzocht om zo 
spoedig als mogelijk de werkelijke overschrijding kosten sociaal domein 
communiceren en inzichtelijk te maken wat dit betekent ten opzichte van de 
reeds opgenomen 75% rijksbijdragen en het totale begrotingssaldo 2023 ev.

Wethouder Van der Beld zegt toe een totaal beeld van de kosten van het 
sociaal domein na de behandeling in het college op 23 november met de 
raad te zullen delen.
Mw. Otto trekt daarop de motie 3.8 in.

Dhr. Smook (KL) dient mede namens VVD, GL, CDA en D66 het 
amendement 3.3 Onderhoudssubsidie De Schulp Egmond-Binnen in, waarbij 
het beslispunt wordt toegevoegd:
Om vooruitlopend op te verstrekken subsidies een budget van 
€ 100.000 beschikbaar te stellen aan dorpshuis De Schulp in Egmond-
Binnen. Dit om hoogstnoodzakelijk onderhoud te verrichten.

Wethouder Van der Beld zegt toe dat indien er andere hoge noden voor De 
Schulp nodig zijn dan kunnen ze wederom aankloppen bij het college op de 
korte termijn.
Daarop trekt mw. Grooteman het amendement 3.1 en dhr. Smook het 
amendement 3.3. in.

Mw. De Jongh (VVD) dient mede namens KL en PvdA het amendement 3.4 
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Kunstwerk Raadszaal in, waarbij twee regels aan de exploitatietabel worden 
toegevoegd:
 Kunstwerk Raad ad 20.000,- te dekken vanuit de nog te ontvangen 

verzekeringsgelden i.v.m. schade kunst de Beeck ad €66.925,-;
 Overige kunst de Beeck; te dekken vanuit te ontvangen 

verzekeringsgelden in verband met schade kunst de Beeck ad €66.925,- 
minus kunstwerk Raadszaal ad €20.000,-.

Mw. De Jongh wijzigt in tweede termijn het amendement namens de 
indieners door de tweede regel te verwijderen. Het gewijzigde amendement 
3.4 Kunstwerk Raadszaal luidt vervolgens, 
waarbij één regel aan de exploitatietabel worden toegevoegd:
 Kunstwerk Raad ad 20.000,- te dekken vanuit de nog te ontvangen 

verzekeringsgelden i.v.m. schade kunst de Beeck ad €66.925,-.

Het amendement wordt met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen 
aangenomen. Voor stemden de fracties van KL, GL, VVD, CDA, GB, PvdA, 
en BBB, tegen stemde de fractie van D66.

Dhr. Van Huissteden (PvdA) dient mede namens GL en CDA het 
amendement 3.5 Verlaging rioolheffing met 12% in, waarbij onder beslispunt 
2 van het raadsbesluit de volgende 2 mutaties worden toegevoegd:
 Vanaf 1 januari 2022 wordt de extra rentetoerekening (1%) aan de kosten 

rioolheffing ad € 519.000,- per jaar gestopt.
 De begrote opbrengst OZB wordt met ingang van 1 januari 2022 met 

hetzelfde bedrag ad € 519.000,- extra verhoogd, naar rato verdeeld over 
OZB opbrengsten woningen en niet-woningen.

Het amendement wordt met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
aangenomen. Voor stemden de fracties van GL, CDA, D66, PvdA en BBB, 
tegen stemden de fracties van KL, VVD en GB.

Dhr. Bruin (BBB) legt een stemverklaring af.
Het aldus geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

De gewijzigde motie 3.7 Vuurwerk wordt unaniem aangenomen.

Het ordevoorstel van mw. Otto om de vergadering nu te stoppen en dinsdag 
16 november door te vergaderen wordt in stemming gebracht.
Het voorstel wordt met 6 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen. 
Voor stemden de fracties van D66, CDA, de leden Glas en Oudeboon (KL) , 
tegen stemden de fracties van VVD, GL, GB, PvdA en BBB, en de leden 
Smook en Swart (KL).

agendapunt 05. Voorstel betreft kennis te nemen van de vorming van een 
regionale uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet (SORA= 
Sociale onderneming regio Alkmaar) en de bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen

besluit en 
stemming

Mw. Grooteman vraagt om aantekening bij dit voorstel waarbij zij vanwege 
haar werkzaamheden voor de gemeente Alkmaar zich van stemming 
onthoudt.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

Mw. Otto (D66) dient mede namens VVD, GL en BBB de motie 5.1 SORA in, 
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waarin het college wordt verzocht
 om in het bestuur van de GR eropaan te dringen om met de regionale 

raden af te stemmen en inzichtelijk te maken hoe de van toepassing 
zijnde maatschappelijke effecten worden gemeten;

 vanaf nu tot aan de invoering van de Sora de wethouder 
financiën aanwezig te laten zijn bij de bestuurlijke SORA overleggen om 
zodoende grip te houden op de financiën en het proces.

De motie wordt unaniem aangenomen.

HAMERSTUKKEN
(afhankelijk van bespreking in de algemene raadscommissie d.d. 11 november 2021)

agendapunt 04. Voorstel betreft het gewijzigd vaststellen van de omgevingsvisie 
gemeente Bergen

besluit en 
stemming Dit voorstel wordt van de agenda gehaald.

MOTIES VREEMD

agendapunt 06. Motie vreemd ingediend door de fractie van de VVD inzake Start 2e 

fase herontwikkeling Oude Hof

besluit en 
stemming

Wethouder Valkering zegt toe dat het college de raad zo snel mogelijk zal 
informeren, maar hij kan echter niet toezeggen dat dit al vóór 25 november 
kan plaatsvinden.

De motie wordt met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. 
Voor stemden de fracties van KL, GL, VVD, GB, PvdA en het lid Otto (D66), 
tegen stemden de fracties van CDA, BBB en het lid Snijder (D66).

agendapunt 07. Motie vreemd ingediend door de fracties van GL, VVD, GB en BBB 
inzake Handhaving recreatief verhuur van tweede woningen
De motie wordt ingetrokken.

agendapunt 08. Motie vreemd ingediend door de fracties van GL, VVD, GB en BBB 
inzake Voucher voor recreatief verhuur in 2022

De motie wordt ingetrokken.

agendapunt 09. Motie vreemd ingediend door de fractie van VVD, GL, en GB 
inzake regels kleine en grote plannen gemeente Bergen 2020
De motie wordt met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. 
Voor stemden de fracties van KL, GL, VVD, GB, D66, PvdA en BBB, tegen 
stemde de fractie van het CDA.

agendapunt 09. Sluiting
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De voorzitter sluit de vergadering om 23.58 uur.

Bergen, 12 november 2021
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