
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 21 december 2021 (DIGITAAL)

Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad: 
www.raadbergen-nh.nl

voorzitter dhr. L. Hj. Voskuil

raadsgriffier Mw. P.M.P. Bosch

aanwezige 
raadsleden

mw. I. Braak (GL), 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), dhr. R. Karels (KL), mw. M.J. van Kranenburg (GB), mw. F. 
Krijtenburg (GL), dhr. K. van Leijen (VVD), dhr. R. Meijer (GL), mw. A. Otto 
(D66), dhr. R. Oudeboon (KL), dhr. C. Roem (VVD), dhr. Smook (KL), dhr. J. 
Snijder (D66), dhr. J.J.H Swart (KL), dhr. D. Zwart (CDA)

aanwezige 
collegeleden

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

gemeente
secretaris dhr. M. Schroor

afwezig mw. L.M. Hoogendonk (VVD), dhr. J.E. Grondhout (VVD)

agendapunt 01. Opening 

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van 
verhindering door. 

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 mw. Otto (D66).

Er worden 3 moties vreemd aan de orde aangekondigd:
Motie 16 D66 (middenhuur);
Motie 17 KL/VVD (steun ondernemers en maatschappelijke organisaties);
Motie 18 VVD/BBB (molenbiotoop Kijkduin).

Agendapunten 8, 9, 10 en 13 worden als bespreekstuk na de behandeling 
van agendapunt 15 geagendeerd.

agendapunt 3.a Lijst bestuurlijke toezeggingen 
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besluit Conform besloten.

agendapunt 3.b Verzamellijst ingekomen stukken 

besluit Conform besloten.

agendapunt 04. Voorstel betreft het aanwijzen van drie plaatsvervangend griffiers

Besluit en 
stemming

Conform besloten.

agendapunt 05. Bekrachtiging geheimhouding gunning aanbesteding 
accountantsdiensten

besluit en 
stemming

Conform besloten.

Hamerstukken

agendapunt 06. Voorstel betreft gunning aanbesteding accountantsdiensten

besluit en 
stemming

Conform besloten.

agendapunt 07. Voorstel betreft een zestal (her) benoemingen voor de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (namen zoals genoemd in het 
raadsbesluit) vast te stellen

besluit en 
stemming

Conform besloten.

agendapunt 08. Voorstel betreft het vaststellen van Groenbeleidsplan 2021-2031 en 
de daarbij behorende begrotingswijziging

besluit en 
stemming

Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

Er worden 2 moties ingediend.
Fracties GL/VVD/BBB dienen motie (bijlage 8.1) in, geen stemming, 
ingetrokken.
Fracties PvdA/GL/CDA/BBB dienen motie (bijlage 8.2) in. Stemming voor 
D66 (2), VVD (3), CDA (2), GB (1), PvdA (1), BBB (1), GL (4); tegen KL (5). 
De motie is met 14 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. 

agendapunt 09. Voorstel betreft het vaststellen van de gewijzigde 
Doelgroepenverordening Bergen 2020

besluit en 
stemming

Fracties KL/GL/VVD/CDA/BBB/GB/PvdA dienen amendement (bijlage 9.1) 
in. Het amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.
Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
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agendapunt 10. Voorstel betreft kennis te nemen van de voortgangsrapportage 
implementatie beheersmaatregelen kostenontwikkeling Sociaal Domein 
BUCH en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen

besluit en 
stemming

Fracties D66/KL/BBB/CDA/GL dienen amendement (bijlage 10.1) in. 
Stemming voor D66 (2), CDA (2), PvdA (1), BBB (1), KL (5), GL (4); tegen 
VVD (3), GB (1). De motie is met 15 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

agendapunt 11. Voorstel betreft het vaststellen van de Financiële rapportage Bergen 
2021 (ter voorbereiding op de jaarrekening) en de daarbij behorende 
begrotingswijziging

besluit en 
stemming

Conform besloten.

agendapunt 12. Voorstel betreft het verlengen van het Integraal Veiligheidsbeleid 
Bergen 2019-2022 tot en met 2023

besluit en 
stemming

Conform besloten.

agendapunt 13. Voorstel betreft in te stemmen met het advies inzake 
toekomstbestendig stichting dorpshuis De Schulp Egmond-Binnen en 
de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen

besluit en 
stemming

De fracties VVD/PvdA/D66/BBB/GB geven een stemverklaring af.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
Fracties KL/CDA/GL dienen motie (bijlage 13.1) in Stemming voor zijn alle 
fracties. De motie is met 19 stemmen voor unaniem aangenomen.

Bespreekstukken

agendapunt 14. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Villa de 
Haaf en het beeldkwaliteitsplan de Oude Haaf Bergen

besluit en 
stemming

Fracties GL/BBB dienen amendement (bijlage 14.1) in. Stemming voor D66 
(2), VVD (3), CDA (2), GB (1), PvdA (1), BBB (1), GL (4); tegen KL (5). Het 
amendement is met 14 stemmen en 5 tegen aangenomen.
Fracties GL/GB/BBB dienen amendement (bijlage 14.2) in. Stemming voor 
GL (4), VVD (3), GB (1), PvdA (1), BBB (1); tegen D66 (2), CDA (2), KL (5). 
Het amendement is met 10 stemmen voor en 9 tegen aangenomen.

Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

agendapunt 15. Voorstel betreft het vaststellen van het meerjaren perspectief 
grondexploitaties 2021

besluit en 
stemming

Fractie GL dient amendement (bijlage 15.1) in. Stemming voor KL (5), GL 
(4), VVD (3), GB (1), BBB (1); tegen D66 (2), CDA (2), PvdA (1). Het 
amendement is met 14 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. 
Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
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MOTIES VREEMD

agendapunt 16. Motie vreemd ingediend door de fracties D66, VVD, CDA inzake 
middenhuur- goedkope koopwoningen
Motie 16 wordt niet in stemming gebracht, wordt aangehouden.

agendapunt 17. Motie vreemd ingediend door de fracties KL en VVD inzake steun 
ondernemers
Fracties KL/VVD dienen motie (bijlage 17) in. 

Toezegging:
Het college komt met een voorstel met wie er voor in aanmerking komen 
voor ondersteuning, waarbij met name bijzondere aandacht komt voor de 
jeugd.

De motie wordt met algemene stemmen aanvaard.

agendapunt 18. Motie vreemd ingediend door de fracties VVD en BBB inzake 
molenbiotoop Kijkduin
De fracties VVD/BBB dienen motie (bijlage 18) in. BBB trekt zich terug als 
indiener. 

Toezegging:
Er wordt een bomenanalyse uitgevoerd.

De fracties CDA en PvdA geven een stemverklaring af. Stemming voor D66 
(2), VVD (3), GB (1), KL (1), GL (4); tegen KL (4), CDA (2), PvdA (1), BBB 
(1). De motie is met 11 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

agendapunt 19. Sluiting

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

Bergen, 22 december 2021
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