
  

 

 
 
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de gemeenteraad op donderdag 28 januari 
2021 aanvang 17.00 uur in De Blinkerd (Hargerzaal) te Schoorl.  
 
Vanwege coronarichtlijnen is het helaas voor pers en/of publiek niet mogelijk om commissie- en 
raadsvergaderingen fysiek bij te wonen. 
De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd via www.raadbergen-nh.nl. 
 
 
Agendanr AGENDA  

00. Vragenhalfuur (indien tijdig aangeleverd, 24 uur vóór aanvang vergadering) 
  
01. Opening 
  
02. Vaststellen van de agenda 
  
03. Toezeggingenlijst en ingekomen stukken: 
 • Lijst bestuurlijke toezeggingen  

• Verzamellijst ingekomen stukken 
  
  
 Benoemingen  
  
04. Voorstel betreft het benoemen van burgercommissieleden fractie CDA 

(afhankelijk onderzoek presidium van 26/01/21) 
  
  
 Hamerstukken 

 

  
05. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Kerkedijk 142s Bergen 
  
06. Voorstel betreft het vaststellen van de meerjarenplanning baggeren watergangen 

gemeente Bergen 2021-2028 
 

07. Voorstel betreft het vaststellen van extra budget voor de uitvoering van de 
maatregelen en werkzaamheden Covid-19 en de bijbehorende begrotingswijziging 

  
08. Voorstel betreft in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het 

regionaal uitvoeringsscenario voor de Participatiewet, met inachtneming van de 
door uw raad geformuleerde aandachtspunten 

  
09. Voorstel betreft in te stemmen met het structureel verhogen van het budget van 

het programma “Een sociale en vitale gemeente”, onderdeel Samenleven met  
€ 51.002 voor het indexeren van de subsidies 2021 en het vaststellen van de 
bijbehorende begrotingswijziging 

  
  
 Bespreekstukken 
  
10. Voorstel betreft kennis te nemen van het actieplan betaalbaar en bereikbaar 

Bergen 2020  
 
en  
 
de doelgroepenverordening gemeente Bergen 2020 en de wijziging van de 
verordening VROM Starterslening gemeente Bergen 2013 vast te stellen. 

http://www.raadbergen-nh.nl/


  

 

Dit voorstel is eerder besproken in uw vergadering van 10 december 2020. In die 
vergadering zijn t.a.v. dit onderwerp 5 amendementen en 1 motie ingediend. De 
amendementen waren genummerd 3, 4, 5, 6 en 7 en motie nr. 1. 
Amendement nr. 3 is aanvaard. Bij amendement nr. 4 staakten de stemmen waardoor de 
stemming is uitgesteld naar een volgende vergadering. 
Aan de orde is: 
-de stemming over de amendementen 4, 5, 6 en 7; 
-stemming over het (geamendeerde ) besluit; 
-stemming over motie nr. 1 
Opgemerkt wordt dat indien de stemmen in deze vergadering opnieuw staken dan is het 
amendement/voorstel verworpen. 

  
11. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Bergerweg 125 Bergen 

(Aldi) 
Ook over dit voorstel is in de vergadering van 10 december 2020 gesproken. 10 december 
2020 is dit voorstel (nog) niet in stemming gebracht in afwachting van nader overleg 
hierover met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

  
12. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Watertorengebied 

Egmond aan Zee 
  
13. Voorstel betreft het vaststellen van een tweetal wijzigingen in de 

Huisvestingsverordening te weten: voortzetten loting en wijziging Wet toeristische 
verhuur van woonruimte 
 

14. Voorstel betreft de BUCH werkorganisatie opdracht te geven de formatie op het 
taakveld verkeer uit te breiden met 1,5 fte ten behoeve van de gemeente Bergen 
en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

  
15. Voorstel betreft de uitvoering van een aangenomen motie en amendement inzake 

onderzoeken voorrang fietsers Sportlaan-Laanweg- Wolphert van Brederodeweg 
Schoorl 

  
16. Sluiting 
  
  

Hoogachtend, 
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen, 
 
 
 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel  


