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agendapunt

00.

samenvatting
besprokene

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

agendapunt

01.

samenvatting
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Verder deelt de voorzitter mee dat mw. I. Braak de vergadering om 19.30 uur
verlaat.

agendapunt

02.

besluit

Vragenhalfuur

Opening

Vaststellen van de agenda

Er wordt een motie vreemd aan de orde ingediend door de fractie BBB:
afschaffen betaald parkeren in en rond winkelstraten in 2021/corona. Dit
wordt agendapunt 15 A-1.
Er wordt gemeld dat bij agendapunt 11, voorstel vaststellen
bestemmingsplan Bergerweg 125, wordt voorgesteld dit voorstel aan te
houden en er wordt over de vervolg procedure Bergerweg 125 een motie
ingediend.
De heer Grondhout deelt mede mogelijk een stemverklaring bij agendapunt
bladzijde 1 van 6

10 af te willen leggen.
De fractie GL verzoekt om agendapunt 10 (doelgroepenverordening) aan te
houden, eerst opnieuw hierover een technische avond te hebben en daarna
ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
De meerderheid van de raad gaat hiermee niet akkoord.
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld met aanvulling van voornoemde
motie vreemd: agendapunt 15-A-1.
agendapunt

3.a

besluit

Met de voorgestelde lijst van bestuurlijke toezeggingen, vervolglijst per 10
december bijgewerkt tot 12 januari 2021, stemt de raad in.

agendapunt

3.b

besluit

Op een vraag van mw. Groen om het boek integriteit geef een boek – brief
A.1 nr. 6- in te kunnen zien wordt bevestigend geantwoord.

Lijst bestuurlijke toezeggingen

Verzamellijst ingekomen stukken

Voor het overige wordt ingestemd met de voorgestelde afdoening van de
ingekomen stukken.

BENOEMINGEN
agendapunt
besluit

04.

Voorstel betreft het benoemen van burgercommissieleden fractie
CDA
de heren J.C. Mekken, P.M.H. Korremans en G.N. Baltus
te benoemen tot (burger) commissieleden.

HAMERSTUKKEN
agendapunt
besluit

agendapunt
besluit

agendapunt

05. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan
Kerkedijk 142s Bergen
In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen.
Het bestemmingsplan Kerkedijk 142s vast te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen.

06. Voorstel betreft het vaststellen van de meerjarenplanning
baggeren watergangen gemeente Bergen 2021-2028
1.de meerjarenplanning baggeren watergangen 2021-2028 gemeente
Bergen vast te stellen;
2.voor de baggerwerkzaamheden bij de jaarrekening 2020 de
egalisatievoorziening op peil te brengen door een extra dotatie van EUR
80.000,-op te nemen.

07. Voorstel betreft het vaststellen van extra budget voor de
uitvoering van de maatregelen en werkzaamheden Covid-19 en de
bladzijde 2 van 6

besluit

bijbehorende begrotingswijziging
-Tot het toekennen van een extra budget voor het jaar 2021 van € 194.300
voor de uitvoering van de maatregelen en werkzaamheden als gevolg van
COVID-19.
-De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
Bij dit agendapunt wordt door de fractie VVD een motie ingediend. Op
verzoek van deze fractie wordt de motie aangehouden. (motie om
precariobelasting over 2019 te compenseren door een uitname uit het lokale
Covid 19 fonds en hiermee tegemoet te komen aan een (eenmalige)
verlichting van de lastendruk voor ondernemers).

agendapunt

besluit

agendapunt

besluit

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
1.Kennis te nemen van het rapport ‘Een toekomstbestendig scenario voor de
uitvoering van de Participatiewet’ van Berenschot waarin een kaderstellend,
richtinggevend en toekomstig scenario is beschreven voor de uitvoering van
de Participatiewet.
2.De conclusies en aanbevelingen zoals verwoord op pagina 30 van het
rapport over te nemen.
3.De volgende aandachtspunten bij het uitwerken van het scenario aan het
college mee te geven:
-begin met wettelijke taken, daarna eventueel uitbreiden
-de toewijzing en het beheer van het budget blijft onveranderd. De
uiteindelijke afrekening van de buig- en participatiebudgetten wordt
uitgevoerd op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
-zorg voor heldere monitoring en benchmarking van (harde en zachte)
resultaten
-borg de aandacht voor lokale verschillen

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
De betreffende begrotingswijziging vast te stellen en het programma Een
sociale en vitale gemeente, onderdeel Samenleven structureel te verhogen
met € 51.002 voor het indexeren van de subsidies 2021.

BESPREEKSTUKKEN
agendapunt

samenvatting
besprokene

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.
Er wordt gestemd over de amendementen, het ontwerp besluit en de motie
waar in de vorige vergadering de stemmen staakten.
Doelgroepenverordening
Amendement nr. 4 wijziging artikel 5
bladzijde 3 van 6

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 5. Doelgroepen
1. Als doelgroep voor sociale huurwoningen worden aangemerkt
huishoudens met een maximaal inkomen tot aan DAEB-norm.
2. Als doelgroep voor middeldure huurwoningen worden aangemerkt
huishoudens met een maximaal inkomen tot aan 1,50 maal de DAEB-norm.
3. Als doelgroep voor sociale koopwoningen worden aangemerkt
huishoudens die op het moment van de start van de inschrijfprocedure voor
de desbetreffende woning(en) een gezamenlijk inkomen hebben van
maximaal € 43.574,-- bruto en starter en of huurder op de woningmarkt zijn.
4. Het beschikbaar eigen geld van desbetreffende huishouden over het
peiljaar mag maximaal € 40.000,-- bedragen.
Amendement wordt aanvaard (voor de fracties D66, KL, CDA, VVD (3) en
PvdA: totaal 12 leden; tegen de fracties GB, BBB , VVD (2) en GL: totaal 7
leden).
Amendement nr. 5 over artikel 6 Toewijzing sociale huurwoningen: unaniem
verworpen.
Amendement nr. 6 over artikel 8 Prijs-/kwaliteitsverhouding
Amendement wordt verworpen (voor de fracties KL en VVD totaal 9 leden;
tegen de fracties GB, D66, CDA, BBB, GL en PvdA: totaal 10 leden).
Het ontwerp-besluit dat wordt gewijzigd door het aannemen van de
amendementen nrs. 3 en 4 wordt aangenomen (voor de fracties D66, KL,
CDA, BBB, VVD en PvdA; tegen de fracties GB en GL).
Motie (nr. 1) van de fracties VVD, BBB, GL en GB over uitwerking
verschillende actiepunten in het Actieplan wordt unaniem aanvaard.
Starterslening
Amendement (nr. 7) van de fracties GB en CDA over starterslening wordt
unaniem aanvaard.
De verordening starterslening wordt gewijzigd vastgesteld.
besluit

agendapunt
samenvatting
besprokene

besluit

kennis te nemen van het actieplan betaalbaar en bereikbaar Bergen 2020 en
hiervoor de separaat aangeleverde raadsbesluiten voor de
Doelgroepenverordening gemeente Bergen 2020 en de wijziging van de
Verordening VROM Starterslening Gemeente Bergen 2013 -door de
aangenomen amendementen nrs. 3, 4 en 7- gewijzigd vast te stellen.
11. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan
Bergerweg 125 Bergen (Aldi)
Bij dit agendapunt wordt verzocht om:
-aanhouding;
-en er wordt een motie over proces verplaatsing Aldi ingediend door de
fractie VVD
De besluitvorming omtrent dit voorstel wordt aangehouden.
De motie van de fractie VVD met betrekking tot verplaatsing Aldi wordt
aangenomen (voor: fracties GB, D66, KL, CDA, VVD, GL en PvdA; tegen de
fractie BBB).
Toezegging
Wethouder Valkering zegt toe dat bij de te zoeken locaties inwoners worden
geconsulteerd en betrokken.

bladzijde 4 van 6

agendapunt
samenvatting
besprokene
besluit

12. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan
Watertorengebied Egmond aan Zee
Er wordt een motie ingediend door de fracties VVD, CDA en PvdA: motie
Vitale kern activiteiten Watertorenterrein.
-het bestemmingsplan Watertorengebied inclusief nota zienswijzen gewijzigd
vast te stellen
-de beeldkwaliteitscriteria Ambitienota Watertorenterrein vast te stellen en
toe te voegen aan de welstandsnota Bergen (2004)
(voor de fracties D66, KL, CDA, VVD en PvdA; 14 leden; tegen de fracties
GB, BBB en GL: 5 leden).
De motie wordt aanvaard.
(voor de fracties D66, KL, CDA, VVD en PvdA; 14 leden; tegen de fracties
GB, BBB en GL: 5 leden).

agendapunt

13. Voorstel betreft het vaststellen van een tweetal wijzigingen in de
Huisvestingsverordening te weten: voortzetten loting en wijziging Wet
toeristische verhuur van woonruimte

samenvatting
besprokene
besluit

agendapunt

samenvatting
besprokene
besluit

Akkoord
(voor de fracties: D66, KL, CDA, VVD (3),GL en PvdA totaal 15 leden; tegen
de fracties GB, BBB en VVD(2) totaal 4 leden)
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
Door de fracties PvdA, KL, CDA, VVD, D66 en GB wordt een motie
ingediend.
1.Middelen aan de werkorganisatie BUCH ter beschikking te stellen om de
formatie bij het onderdeel verkeer tot en met 31 december 2023 met 1,5 fte
uit te breiden.
2.Deze uitbreiding als plustaak voor de gemeente Bergen bij de
werkorganisatie BUCH af te nemen.
3.De hierbij behorende begrotingswijziging vast te stellen.
De motie wordt unaniem aanvaard.

agendapunt

samenvatting
besprokene

besluit

15. Voorstel betreft de uitvoering van een aangenomen motie en
amendement inzake onderzoeken voorrang fietsers SportlaanLaanweg- Wolphert van Brederodeweg Schoorl
Door de fracties KL, CDA, VVD, PvdA, D66, BBB, GL en GB wordt een
amendement ingediend nr. 15 -1
Verder wordt er door de fractie GB een amendement ingediend nr. 15-2
Over de voorrang fietsers kruising Sportlaan - Laanweg - Wolphert van
Brederodeweg in Schoorl het volgende:
1.Bij het ontwerp uit te gaan van een fietsrotonde (alternatief 1), zoals
omschreven in de bij dit besluit behorende notitie van 28 september 2020
met als onderwerp: “Kruising Laanweg, Duinweg, Sportlaan –
Schoorl”.
2.Bij de verdere uitwerking van het ontwerp leden van de meetekengroep
bladzijde 5 van 6

Schoorl-centrum, waaronder de Fietsersbond, alsook de Schoorl Community
te betrekken.
3.Het betreffende investeringskrediet te verhogen met de verwachte
meerkosten ad. € 60.000,- die met dit ontwerp zijn gemoeid en dit te
verwerken in de begroting;
4.De werking van de fietsrotonde te monitoren en uiterlijk een jaar na
realisatie te evalueren en hierover te rapporteren naar de gemeenteraad.
De fractie GB trekt amendement nr. 15-2 in.

agendapunt

Moties vreemd aan de orde van de vergadering

voorgesteld
besluit

De fractie BBB dient een motie vreemd in: afschaffen betaald parkeren in en
rond winkelstraten in 2021/corona; motie nr. 15-A-1

stemming

Stelt voor:
Tijdelijk geen betaald parkeren vanaf 1 februari 2021 t. m. maart 2021 meer
te laten plaatsvinden in en rond de winkelstraten van Schoorl en Bergen.
T.a.v. Bergen en Schoorl wordt behalve ondersteuning van
middenstand/horeca een betere gelijkstelling met Egmond aan Zee bereikt
(waar voor deze laatste al een regiem van gratis parkeren in het
winterseizoen tot en met maart jaarlijks van toepassing is). Dit heeft een
psychologisch effect op inwoners die normaliter eerder geneigd zijn hun
boodschappen/aankopen e.d. in Schoorl en Bergen in plaats van buiten de
gemeente Bergen te doen.
Kosten van deze tijdelijke parkeermaatregel af te dekken via
begrotingswijziging ten laste van het begrotingssaldo.
Deze motie wordt op verzoek van de fractie BBB aangehouden.

agendapunt

16.

samenvatting
besprokene

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 19.40 uur de
vergadering.

tekst ingediende
stukken

Sluiting

Bergen, 29 januari 2021

bladzijde 6 van 6

