
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 17 juni 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), mw. F. Krijtenburg (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. M.J. van Kranenburg (GB), dhr. K. van Leijen (VVD)

aanwezige 
collegeleden

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

gemeente
secretaris mw. T. Engelsbel 

afwezig dhr. M. Smook (KL), dhr. J. Snijder (D66)

agendapunt 00. Vragenhalfuur

samenvatting 
besprokene

Er worden vragen gesteld door:
Mw. Otto (D66) inzake gesprek met de wethouder als gevolg van een 
afwijzing van eerdere pogingen in het kader van een WOB verzoek.
Wethouder deelt mede dat gesprek voor het zomerreces plaats vindt.

agendapunt 01. Opening

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda

besluit Er wordt 1 motie vreemd aan de orde aangekondigd: 
-15 motie van de fracties: KL, VVD, CDA, GL: tijdlijn terrasflat n.a.v. beleid 
recreatieve verhuur en uitgevoerde motie.
Verder wordt agendapunt 4: voorstel betreft het vaststellen van het beleid 
recreatieve verhuur van de agenda geschrapt.

Met het voorstel van het college, om agendapunt 10: het vaststellen van het 
bestemmingsplan Supermarkten Centrum Bergen
te verdagen naar de raadsvergadering van 6 juli 2021, wordt ingestemd. 
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agendapunt 3.a Lijst bestuurlijke toezeggingen 

besluit Conform besloten.

agendapunt 3.b Verzamellijst ingekomen stukken 

besluit GL geeft aan 2 brieven van de fietsersbond in de agendacommissie te willen 
bespreken; betreft de brieven onder A.6

HAMERSTUKKEN

agendapunt 04. Voorstel betreft het vaststellen van het beleid recreatieve verhuur

besluit Dit voorstel is van de agenda geschrapt.

agendapunt 05. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Sint 
Adelbertusweg 42 Egmond-Binnen

besluit Conform besloten

agendapunt 06. Voorstel betreft het vaststellen van de Nota actualisatie 
grondexploitaties 2021 (NAG) en de bijbehorende begrotingswijziging

besluit Amendement 6.1 (GL/VVD) wordt unaniem aanvaard.
Gewijzigd besloten.

agendapunt 07. Voorstel betreft het vaststellen participatiebeleid gemeente 
Bergen NH

besluit GL geeft een stemverklaring af. (zijn van mening dat het een minimale nota 
betreft)
Conform besloten.

agendapunt 08. Voorstel betreft kennis te nemen van de resultaten van de 
maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA). Advies toekomstig 
eigendom gemeentelijke molens

besluit Er wordt een motie ingediend:
8.1 Toekomstig eigendom gemeentelijke molens door de fracties: CDA, KL, 
BBB.
De motie wordt aangehouden.
GB geeft een stemverklaring af. (uniek in Nederland complimenten namens 
Provinciale molenconsulent aan de wethouder)
De strekking van de motie neemt de portefeuillehouder mee naar de 
stuurgroep om te kijken hoe hier tegenaan gekeken wordt en de uitkomst 
wordt met de raad gedeeld.
Conform besloten.

agendapunt 09. Zienswijzen indienen over de jaarstukken 2020, begroting 2022 bij 
de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan 
Bergen deelneemt:
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agendapunt 9.1 Werkorganisatie BUCH

besluit Conform besloten.

agendapunt 9.2 Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)

besluit Conform besloten.

agendapunt 9.3 Veiligheidsregio NHN (VR)

besluit Conform besloten.

agendapunt 9.4 Omgevingsdienst NHN (OD)

besluit Conform besloten.

agendapunt 9.5 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

besluit Conform besloten.

agendapunt 9.6 Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK)

besluit Conform besloten.

agendapunt 9.7 Vuilverbrandingsinstallatie (VVI)

besluit Conform besloten.

agendapunt 9.8 Cocensus

besluit Conform besloten.

BESPREEKSTUKKEN

agendapunt 10. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Supermarkten Centrum Bergen

besluit Wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 juli 2021. 

agendapunt 11. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan T&O 
plangebied Bergen

stemming Amendement 11.1 (VVD) wordt unaniem aanvaard.

Motie 11.2 (GL) wordt unaniem aanvaard.
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PvdA geeft een stemverklaring af. (complimenten dat het zover is gekomen)

Gewijzigd besloten.

agendapunt 12. Voorstel betreft het vaststellen van de participatieverordening 
2021 Bergen NH

stemming Amendement 12.1 (GL) voor GL (4), PvdA (1), GB (1), D66 (1); tegen BBB 
(1), VVD (5), KL (4), CDA (2). Het amendement is verworpen.

Het voorstel is ongewijzigd aangenomen, tegen BBB (1).

agendapunt 13. Voorstel betreft kennis te nemen van het eindrapport 
Bestuursopdracht kostenontwikkeling Sociaal Domein en de 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen

stemming Amendement 13.1 (D66/GL/CDA//KL) voor D66 (1), Gl (4), CDA (2), KL (4), 
PvdA (1), BBB (1); tegen VVD (4).
Het amendement is aanvaard.

Gewijzigd besloten.

Motie 13.2 (VVD) is aangehouden.

agendapunt 14. Voorstel betreft het vaststellen van de Regionale Energiestrategie 
(RES) 1.0 Noord-Holland Noord (voor grondgebied eigen gemeente)

stemming Amendement 14.1 (GL/GB/VVD/KL/CDA) voor GL (4), GB (1), VVD (5), KL 
(4), CDA (2); tegen BBB (1). Het amendement is aanvaard.

Motie 14.2 (GL/GB/VVD/KL/CDA) GL (4), GB (1), VVD (5), KL (4), CDA (2); 
tegen BBB (1). De motie is aanvaard.

Gewijzigd besloten (tegen BBB (1).

Motie 14.3 (PvdA/CDA/KL) voor PvdA (1), CDA (2), KL (4), GB (1), D66 (1), 
GL (4); tegen VVD (5), BBB (1). De motie is aanvaard.

agendapunt 15. Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

 

Verzoekt het college:

Een tijdlijn op te stellen betreffende de bestemmingsplannen en eventuele 
andere relevante documenten gerelateerd aan “De Terrasflat” in Egmond 
aan Zee zodat het duidelijk is welke rechten en/of plichten er gelden en het 
op te stellen nieuwe voorstel daaraan aan te passen.
Dit voorstel na de zomer aan de raad voor te leggen
en gaat over tot de orde van de dag.

stemming Motie 15 (KL/VVD/GL/CDA) inzake tijdlijn terrasflat n.a.v. beleid recreatieve 
verhuur en uitgevoerde motie. Voor de motie zijn KL (4), VVD (3), GL (4), 
CDA (2); tegen GB (1), BBB (1), VVD (2). De motie is aanvaard. 
Toezegging portefeuillehouder wethouder Valkering:
voor de zomer volgt in nieuwsbrief college hoe het PvA VVE terrasflats en 
BaZ er uit komt te zien en de duiding van de enquête volgt. 
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agendapunt 16. Sluiting

samenvatting 
besprokene

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

Bergen, 18 juni 2021

bladzijde 5 van 5


