
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 20 mei 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. M. Smook 
(KL), dhr. C. Roem (VVD), dhr. J.J.H Swart (KL), dhr. D. Zwart (CDA), dhr. J. 
Snijder (D66), dhr. R. Karels (KL), dhr. R. Meijer (GL)

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. M.J. van Kranenburg (GB), dhr. K. van Leijen (VVD)

agendapunt 00. Vragenhalfuur

samenvatting 
besprokene

.Er worden vragen gesteld door:
-dhr. C. Roem: biodiversiteit en bermenbeleid;
-dhr. J. Grondhout: de Hoever Meedenkgroep, de samenstelling en hun 
voorgenomen overleg op 28 mei a.s.;
-mw. T. Glas: toewijzing woningen;
-mw. I. Braak-van Kasteel: 1. Locaties sociale woningbouw en 2. 
Ontwikkeling dorpskern Egmond aan Zee onder de naam Duin Konijn.
De vragen worden staande de vergadering door de betreffende wethouders 
beantwoord.

agendapunt 01. Opening

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda

besluit Aan de agenda worden 4 moties vreemd aan de orde toegevoegd:
-15.1: Motie van de fracties D66, CDA, GL en VVD: motie gehoor geven aan 
oproep VNG kwijtschelden gemeentelijke schulden gedupeerden 
kindertoeslagenaffaire;
-15.2: Motie van de fracties GL, VVD en D66; ondertekening Schone Lucht 
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Akkoord;
-15.3: Motie van de fracties CDA, KL, BBB, GL, PvdA, D66, VVD: bijdrage 
aan museum van Egmond voor de aankoop Vissersvrouwen van Roeland 
Koning;
-15.4: Motie van de fracties KL, VVD, CDA, BBB, GL, PvdA en D66: 
afschaffen verhuurdersheffing.

Met het voorstel van de fractie GL om agendapunt 12: voorstel tot het 
vaststellen van het bestemmingsplan Monnet Nes Bergen van de agenda te 
halen wordt niet ingestemd (14 voor behandeling en 5 (CDA, PvdA en GL 2) 
tegen behandeling).

agendapunt 3.a Lijst bestuurlijke toezeggingen 

besluit Conform besloten.

agendapunt 3.b Verzamellijst ingekomen stukken 

besluit Rubriek A Voor kennisgeving aannemen:
-brief A.1: verzoek aan college hoe het nu verder gaat met dit 
inwonersinitiatief en daar de raad over informeren.

-brief A.2: ter afdoening in handen van het college stellen met een afschrift 
van de brief van het college aan de gemeenteraad.

-brief A.4 over deze zienswijze Watertorenweg maakt de fractie GL een 
afspraak met de portefeuillehouder.

-brief A.7: verzoek stichting Dorpshuis Schoorl ter afdoening in handen van 
het college stellen met een afschrift van de brief van het college aan de 
gemeenteraad.

Voor het overige wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van afdoening 
van de ingekomen stukken. Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal stukken 
later wordt betrokken bij de behandeling van het betreffende onderwerp ( o.a. 
zienswijzen bestemmingsplannen en brieven RES).

HAMERSTUKKEN

agendapunt 04. Voorstel betreft het vaststellen van het beleidsplan van afval naar 
grondstof

besluit Conform besloten.

agendapunt 05. Voorstel betreft het vaststellen van de Klimaatadaptiestrategie & 
uitvoeringsagenda regio Alkmaar

besluit Conform besloten

agendapunt 06. Voorstel betreft het verlengen Gemeentelijk Rioleringsplan 
Bergen

besluit  Conform besloten.
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agendapunt 07. Voorstel betreft het vaststellen van de beleidsaanpak 
laadinfrastructuur

besluit Conform besloten.

agendapunt 08. Voorstel betreft het vaststellen van de wijziging van de 
verordening sociaal domein Bergen 2017

besluit Conform besloten.

agendapunt 09. Voorstel betreft het vaststellen van de 5e wijziging GR Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar

besluit Conform besloten.

agendapunt 10. Voorstel betreft het vaststellen van een wijziging van de 
verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

besluit Er ligt een gewijzigd ontwerp besluit voor.
De raad besluit vast te stellen de navolgende:

Wijziging van de Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming 
burgemeester Bergen NH 2021

Artikel I
De Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 
Bergen NH 2021 wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 15 komt te luiden:
Artikel 15 Ontbinding 
1. De commissie blijft in stand zolang zij niet wordt ontbonden.
2. De commissie wordt geacht te zijn ontbonden op de dag volgend op 
die waarop door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van 
burgemeester is voorzien.
3. De originele bescheiden die de commissie heeft ontvangen van de 
commissaris of van sollicitanten worden onmiddellijk na ontbinding van de 
commissie aan betrokkenen teruggezonden.
4. Alle overige aan de commissie verstrekte bescheiden en alle kopieën 
van in artikel 13 bedoelde bescheiden worden onmiddellijk na het in het 
vorige lid bedoelde tijdstip door de leden en de adviseur bij de secretaris ter 
vernietiging ingeleverd.
5. De in het vierde lid bedoelde bescheiden worden door de secretaris 
terstond vernietigd.

B
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
II. Te benoemen het volgende raadslid als lid van de Vertrouwenscommissie:

-de heer J.J.H. Swart (in plaats van de heer M.J. Smook)
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agendapunt 11. Voorstel betreft het vaststellen van het intrekkingsbesluit 
grondexploitatie Mooi Bergen en bijbehorende begrotingswijziging

besluit Conform besloten.

agendapunt 12. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Monnet 
Nes Bergen

besluit Conform besloten.

agendapunt 13. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Voorstraat 54 Egmond aan Zee

besluit Conform besloten.

BESPREEKSTUKKEN

agendapunt 14. Voorstel betreft het vaststellen van de locatie definitieve knip voor 
het auto-en vrachtverkeer Molenweidtje Bergen en bijbehorende 
begrotingswijziging

samenvatting 
besprokene

Door de fracties GL en BBB wordt een amendement ingediend (bijlage 14.1)
Dit amendement wordt 5 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen 
(voor fracties GL en BBB; tegen fracties D66, KL, CDA, VVD en PvdA)

besluit 1. De definitieve knip voor auto- en vrachtverkeer in het Molenweidtje 
aan te brengen ter plaatse van de aansluiting van het Molenweidtje op de 
Kerkedijk en dit als aanvulling op te nemen in de structuurvisie Bergen Oost;
2. Een krediet voor de herinrichting van het Molenweidtje vast te stellen 
conform bijgaande begrotingswijziging. Dit betreft € 250.000,- voor 
voorbereidingskosten in 2022, € 250.000,- voor voorbereidingskosten in 
2023 en € 2,0 mln. voor uitvoering in 2024.
3. Het krediet voor onderhoud aan het Molenweidtje te laten vervallen 
conform bijgaande begrotingswijziging. Dit betreft € 100.000,- voor 
voorbereidingskosten in 2022 en € 645.000,- voor uitvoering in 2023.

agendapunt 15.1 Moties 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;
• Te onderzoeken of  het mogelijk is om het geld, dat de gemeente 
hiervoor moet uitgeven, te declareren is bij de Rijksoverheid;
en gaat over tot de orde van de dag.

tekst ingediende 
stukken

Motie van de fracties D66, CDA, GL en VVD: motie gehoor geven oproep 
VNG kwijtschelden gemeentelijke schulden gedupeerden 
kindertoeslagenaffaire (bijlage 15.1)

stemming Deze motie wordt aangehouden met de afspraak/toezegging dat deze vóór 
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de zomer opnieuw aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd met de 
toezegging aangevuld met een derde bullit: inzicht in de kosten

agendapunt 15.2 Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

 

Verzoekt het college

• om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen namens de gemeente 
Bergen
• Om de afspraken uit het Schone Lucht Akkoord in gemeentelijk beleid 
op te nemen

en gaat over tot de orde van de dag.

tekst ingediende 
stukken

Motie van de fracties GL, VVD en D66 ondertekening Schone Lucht Akkoord 
(bijlage 15.2)

stemming De ingediende motie wordt gewijzigd.

Verzoekt het college te onderzoeken wat de consequenties zijn:

• om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen namens de gemeente 
Bergen
• Om de afspraken uit het Schone Lucht Akkoord in gemeentelijk beleid 
op te nemen

en gaat over tot de orde van de dag.
De gewijzigde motie is unaniem aanvaard.

agendapunt 15. 3 Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

 

Verzoekt het college:

Een substantiële bijdrage te doen om het schilderij Vissersvrouwen van 
Roeland Koning tot de collectie van het museum van Egmond te laten 
behoren en daarvoor de particuliere giften aan het museum voor de 
aanschaf van de Vissersvrouwen te verdubbelen tot maximaal 50% van de 
getaxeerde waarde (te weten een gemeentelijke bijdrage van maximaal  € 
12.500). 

en gaat over tot de orde van de dag.

tekst ingediende 
stukken

Motie van de fracties CDA, KL, BBB, GL, PvdA, D66 en VVD met als 
onderwerp: Bijdrage aan museum Egmond voor aankoop Vissersvrouwen 
van Roeland Koning (bijlage 15.3)

stemming De motie wordt unaniem aanvaard.

agendapunt 15. 4 Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

 

Verzoekt het college:

er bij de rijksoverheid namens de gemeente Bergen NH op aan te dringen de 
verhuurderheffing af te schaffen.
Deze motie namens de gemeente Bergen NH ter kennis te brengen van de 
demissionair minister voor milieu en wonen, de VNG en de koepelorganisatie 
Aedes, alsmede de gemeenteraden in Nederlandse gemeenten.

tekst ingediende Motie van de fracties KL, D66, CDA, BBB, VVD, GL en PvdA met als 
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stukken onderwerp: afschaffen verhuurdersheffing.

stemming De motie wordt unaniem aanvaard.

agendapunt 16. Sluiting

samenvatting 
besprokene

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

Bergen, 21 mei 2021
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