
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 26 april 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. L.M. Hoogendonk (VVD), dhr. P. van 
Huissteden (PvdA), mw. M. de Jongh (VVD), mw. M.J. van Kranenburg (GB), 
mw. A. Otto (D66), dhr. M. Smook (KL), dhr. C. Roem (VVD), dhr. J.J.H Swart 
(KL), dhr. D. Zwart (CDA), dhr. J. Snijder (D66), mw. F. Krijtenburg (GL) en 
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 dhr. R. Karels (KL), dhr. R. Oudeboon (KL), dhr. K. van Leijen (VVD) en mw. 
W.A.T. Grooteman (CDA)

agendapunt 01. Opening

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom waarbij hij meldt dat in overleg 
met het Presidium de volgende vergaderorde is afgesproken:
-volgorde spreken grootte van fracties;
-1e termijn spreektijd van 3 minuten;
-voorzitter is alleen voorzitter en vanuit het college is wethouder A.J. v.d. 
Beld aangewezen als woordvoerder.

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda

besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

agendapunt 3. Bespreken persbericht Openbaar Ministerie NH inzake vervolgen 
voormalig ambtenaar gemeente Bergen voor ambtelijke corruptie

besluit College deelt mede op korte termijn te komen met een memo/overzicht met 
daarin:
-inzicht in de stappen die sinds 2018 door de werkorganisatie BUCH zijn 
gezet om situaties als deze (corruptie e.d.) te voorkomen;
-de procesgang weergeven die nu wordt gevoerd;
-of en zo ja wanneer het rapport Hoffmann openbaar gemaakt kan worden. 
De intentie bij het college hiervoor is er maar college dient dit te bespreken 
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met BUCH bestuur en met OM en/of rechtbank omdat de zaak nu onder de 
rechter is;
-stand van zaken lopende onderzoek benadeelde partij (vordering 
benadeelde partij indienen bij de rechtbank? );
-stand van zaken projectarchivering.
De betreffende memo zal door een extern deskundige worden getoetst en 
verder is het de intentie van het college om deze memo openbaar te doen 
zijn.

agendapunt 4. Sluiting

Bergen, 27 april 2021 

bladzijde 2 van 2


