
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 07 juni 2022 

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

voorzitter dhr. L. Hj. Voskuil

raadsgriffier mw. J. Pijnenborg

aanwezige 
raadsleden

dhr. A.J. van den Beld (VVD), dhr. K. Bruin (OD), M.J.H. van den Busken 
(OD), mw. S. Groen (GL), mw. W.A.T. Grooteman (CDA), M. Heusy (OD), 
J.J.A.S. Houtenbos (OD), dhr. P. van Huissteden (PvdA), mw. M. de Jongh 
(VVD), dhr. K.A. van der Kaaij (D66), dhr. R. Karels (KL), mw. M.J. van 
Kranenburg (OD), mw. F. Krijtenburg (GL), mw. A. Otto (D66), dhr. R. 
Oudeboon (KL), dhr. M. Smook (KL), dhr. J.J.H Swart (KL), N.G.M. Valkering 
(CDA), L.I.H. Verwaaijen (VVD), dhr. D. Zwart (CDA)

Afwezig de heer R. Bloemkolk (GL)
aanwezige 
collegeleden

Dhr. Tromp, dhr. Van den Beld

gemeente
secretaris Dhr. Schroor

afwezig Wethouder: Dhr. Bekkering

agendapunt 01. Opening 

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda

besluit Conform besloten

Ordevoorstel om de nota uitvoeringsagenda parkeerbeleid van de agenda te 
halen wordt niet omarmd met 8 stemmen voor (CDA, Ons Dorp) en 12 tegen 
(GL, D66, VVD, PvdA, KL).
Het ordevoorstel om het onderwerp realisatie nieuw tennispark van de 
agenda te halen wordt aangenomen met 12 stemmen voor (Ons Dorp, KL, 
VVD) en 8 tegen (CDA, GL, D66, PvdA).

De motie vreemd van KL over kosten parkeervergunningen wordt ingediend 
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bij de kadernota volgende maand en gaat van deze agenda af.

agendapunt 3.1 Lijst bestuurlijke toezeggingen 

besluit Conform besloten.

agendapunt 3.2 Verzamellijst ingekomen stukken 

besluit Portefeuillehouder brengt statement in n.a.v. ingekomen brief over WOB-
verzoek.

agendapunt 4. Benoemingen/aanwijzingen burgercommissieleden

Besluit en 
stemming

Mevrouw A. van der Stap (D66)
De heer P. de Lange (D66)
De heer J. Keijsper (PvdA)

agendapunt 5. Voorstel betreft het vaststellen van de zesde wijziging van de GR 
RHCA

besluit en 
stemming Conform besloten.

agendapunt 6. Coördinatiebesluit t.b.v. woningbouwplan Petrusschool – 
Korhoenderweg 2

besluit en 
stemming Conform besloten.

agendapunt 7. Zienswijzen over de jaarstukken 2021 en  begrotingen van de GR-en

besluit en 
stemming

Unaniem aangenomen Werkorganisatie Buch, Gezondheidsdienst, 
Veiligheidsregio, Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Amendement Omgevingsdienst aangenomen met 15 stemmen voor en 5 
tegen (GL en VVD). Geamendeerd raadsbesluit aangenomen met 18 voor 2 
tegen (GL).
Amendement Zaffier wordt mondeling geamendeerd: laatste zin verwijderen 
uit dictum. Mondelinge geamendeerde amendement wordt unaniem 
aangenomen zo ook het geamendeerde raadsbesluit.

agendapunt 8. Voorstel betreft het vaststellen van de nota actualisatie 
gebiedsontwikkeling 2022

besluit en Stemonthouding raadslid K. Valkering
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stemming Unaniem aangenomen met 19 stemmen voor.

Agendapunt 9. Voorstel betreft het instemmen met de realisatie van een nieuw 
tennispark voor TC Bergen en BSV Tennis en bijbehorende 
begrotingswijzigingen

Besluit en 
stemming Van agenda afgevoerd.

Agendapunt 10. Voorstel betreft het budget vast te stellen om jaarlijks vier extra 
GFT-rondes te verzorgen en daarvoor de bijbehorende 
begrotingswijzigingen vast te stellen.

Besluit en 
stemming

Amendement D66/GL unaniem aangenomen.
Raadsbesluit geamendeerd aangenomen met 17 stemmen voor en 3 tegen 
(CDA).

Agendapunt 11. Vaststellen van de uitvoeringsagenda behorende bij het 
parkeerbeleid 2021 en de bijbehorende begrotingswijzigingen 
vaststellen

Besluit en 
stemming

11.1 Amendement Betaald parkeren Duinvermaak D66/Ons Dorp/ GL
Aangenomen, 12 voor, 8 tegen.
11.2 Amendement Berm parkeren: Verworpen: 15 tegen, 5 voor (OD).
11.3 Amendement Strandhuisjes: Aangenomen, 17 voor, 3 tegen (VVD).
11.4 Motie Gl evaluatie: Unaniem aangenomen.
11.5 Motie CDA vrije keuze: verworpen: 8 voor, 12 tegen (Alleen, OD en 
CDA voor).
11.6 Aangepaste amendement CDA OD parkeernorm evalueren/monitoren: 
verworpen, 12 tegen, 8 voor (CDA, OD).

Geamendeerde besluit 17 voor, 3 tegen: (CDA tegen).

Agendapunt 12. Motie vreemd Aanvraag kapvergunningen, ingetrokken.

Agendapunt 13. Motie vreemd grote kleine plannen, 4 tegen (OD zonder dhr. Bruin), 
16 voor: aangenomen.

Agendapunt 14. Afscheid wethouder Tromp.

Agendapunt 15. Sluiting

Bergen, 8 juni 2022
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