
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 8 februari 2022 (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. Bosch tot agendapunt 02B.
Dhr. A. Anthonissen vanaf agendapunt 02B.

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), dhr. J.E. Grondhout 
(VVD), mw. A. Born (VVD) vanaf agendapunt 3

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) tot agendapunt 3; toen is haar opvolgster mw. A. 
Born (VVD) in de raad toegelaten.

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 De agendapunt wordt gewijzigd vastgesteld.
 Agendapunt 4, benoemingen wordt agendapunt 02a.
 Agendapunt 8 vaststellen bestemmingsplan Dorp en Duin wordt op 

verzoek van college van de agenda gehaald en verplaatst naar de 
raadsvergadering van 8 maart 2022.

 Agendapunt 9 vaststellen gewijzigde Huisvestingsverordening wordt 
van de agenda gehaald en verplaatst naar de raadsvergadering van 8 
maart 2022.

 Agendapunt 10 (BP Nieuwe Schulpweg) wordt van de agenda 
gehaald en wordt verplaatst naar de ARC vergadering van 3 maart en 
vervolgens raad 8 maart 2022.

 Agendapunten 11 (voorstel overheveling budget afval) en 12 (GR-en) 
worden hamerstukken.
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agendapunt 3.a Lijst bestuurlijke toezeggingen 

besluit Van de lijst bestuurlijke toezeggingen wordt zonder op- en/of aanmerkingen 
kennis genomen.

agendapunt 3.b Verzamellijst ingekomen stukken 

besluit Akkoord met de voorgestelde procedurele wijze van afdoening.

Toezegging:
Vragen van mw. Van Kranenburg inzake brief A.10: brief aan raad inzake 
kleinschalige ontwikkelingen BPL worden schriftelijk beantwoord (toezegging 
wethouder Valkering).

agendapunt 02B. Voorstel betreft het aanwijzen van een interim griffier de heer 
A.J.M. Anthonissen 

Besluit en 
stemming

Akkoord. 
Na aanwijzing legt de heer Anthonissen de eed af.

agendapunt 02A. Voorstel betreft het benoemen van mevrouw A. (Annemieke) Born 
tot raadslid fractie VVD

Besluit en 
stemming

Er is een commissie van onderzoek geloofsbrieven bestaande uit mw. Glas, 
voorzitter, en de leden mw. Van Kranenburg en de heer Meijer.
Deze commissie adviseert tot toelating van mw. A. Born als lid van de raad.
De raad besluit hiertoe en mw. A. Born legt daarna de belofte af en treedt toe 
als lid van de raad.

Hamerstukken

agendapunt 05. opheffen geheimhouding aanbesteding accountant voor zover het 
de naam betreft van het accountantskantoor dat de aanbesteding heeft 
gewonnen

besluit en 
stemming

Unaniem akkoord.

agendapunt 06. Voorstel betreft overdracht (dijk) wegen door gemeente van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

besluit en 
stemming

Unaniem akkoord.

agendapunt 07. Voorstel betreft het vaststellen van het Bestemmingsplan Heereweg 
163 Schoorl

besluit en Unaniem akkoord.
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stemming

agendapunt 08. Voorstel betreft het over hevelen van het benodigde budget voor de 
dienstverlening op afval naar de werkorganisatie BUCH en bijgaande 
begrotingswijziging vast te stellen

besluit en 
stemming Unaniem akkoord.

agendapunt 09. zienswijzen indienen over de kadernota 2023 bij de algemene 
besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Bergen 
deelneemt:

besluit en 
stemming

agendapunt 9.1. Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)

besluit en 
stemming Unaniem akkoord.

agendapunt 9.2. Veiligheidsregio NHN(VRNHN)

besluit en 
stemming Unaniem akkoord.

agendapunt 9.3. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

besluit en 
stemming

Door mw. Van Kranenburg wordt een stemverklaring afgelegd (spreekt 
waardering uit voor archief in deze moeilijke tijd).
Unaniem akkoord.

agendapunt 9.4. Omgevingsdienst NHN (OD)

besluit en 
stemming

Door mw. Krijtenburg wordt een stemverklaring afgelegd (verzoek tot het in 
regionaal verband houden van een beeldvormende avond over de 
Omgevingsdienst NHN wordt aangekondigd).
Unaniem akkoord.

agendapunt 9.5. Vuilverbrandingsinstallatie (VVI)

besluit en 
stemming Unaniem akkoord.

agendapunt 9.6. Cocensus

besluit en 
stemming Unaniem akkoord.
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agendapunt 9.7. Werkorganisatie BUCH

besluit en 
stemming

De heer Meijer legt een stemverklaring af waarin hij schriftelijke vragen over 
de werkorganisatie BUCH aankondigt.
Unaniem akkoord.

Bespreekstukken

agendapunt 10. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Dorp en 
Duin (woningbouwlocaties Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen)

besluit en 
stemming Van de agenda gehaald en verplaatst naar raad 8 maart 2022.

agendapunt 11. Voorstel betreft het vaststellen van de gewijzigde 
Huisvestingsverordening Bergen 2020

besluit en 
stemming Van de agenda gehaald en verplaatst naar raad 8 maart 2022.

agendapunt 12. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuwe 
Schulpweg 20 en Nieuwe Schulpweg 20a Egmond-Binnen

besluit en 
stemming

Van de agenda gehaald en verplaatst naar ARC 3 maart en raad 8 maart 
2022.

MOTIES VREEMD

agendapunt 13. Motie vreemd ingediend door de fractie Kies Lokaal en BBB inzake 
opzeggen van vertrouwen in wethouder Valkering door zeven 
betrokkenen bij Slotkwartier

besluit en 
stemming Deze motie is ingetrokken.

agendapunt 14. Motie vreemd ingediend door de fractie GroenLinks inzake voortgang 
ontwikkeling Slotkwartier

besluit en 
stemming

De raad aanvaardt deze motie en draagt het college op:
Alle activiteiten in het Slotkwartier op te schorten tot na de beeldvormende 
avond, tot na de bespreking van de voortgang van het project Slotkwartier en 
tot na de bespreking tussen de zeven in het Slotkwartier samenwerkende 
stichtingen en het (voltallige) college van de voortgang van het project 
Slotkwartier. 

Hoofdelijke stemming.
Voor: de fracties Groen Links, Gemeentebelangen, Behoorlijk Bestuur 
Bergen en Kies Lokaal (11 raadsleden totaal).
Tegen: de fracties D66, VVD, CDA en PvdA (totaal 10 raadsleden).

bladzijde 4 van 5



agendapunt 15. Motie vreemd ingediend door de fracties GroenLinks en VVD inzake 
aanpassen Kleine en Grote plannen
Toezegging:

Wethouder Valkering zegt toe:
aan de agendacommissie van 1 maart 2022 wordt een voorstel voorgelegd 
hoe aan het delegatiebesluit vorm gegeven gaat worden. Daarin wordt 
geborgd dat de raad wordt geïnformeerd bij politiek gevoelige kwesties (denk 
aan indiening van meerdere zienswijzen).

Na deze toezegging wordt de motie ingetrokken.

agendapunt 16. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.53 uur de 
vergadering.

Bergen, 10 februari 2022
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