
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 8 maart 2022 

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

voorzitter dhr. L. Hj. Voskuil

raadsgriffier Dhr. A. Anthonissen 

aanwezige 
raadsleden

mw. A. Born (VVD), mw. I. Braak (GL), dhr. K. Bruin (BBB), mw. T. Glas (KL), 
mw. S. Groen (GL), dhr. J.E. Grondhout (VVD), 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)

aanwezige 
collegeleden

dhr. E. Bekkering, dhr. A. Tromp, dhr. K. Valkering en dhr. A.J. v.d. Beld 

gemeente
secretaris dhr. M. Schroor

afwezig

agendapunt 01. Opening 

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

Vervolgens wordt door de heer M. Smook namens de voltallige raad een 
motie vreemd (bijlage 01) met betrekking tot de situatie in Oekraïne 
voorgelezen.

Deze motie wordt unaniem aanvaard en
‘De raad van de gemeente Bergen roept het college op, bij voorkeur in 
regionaal verband, de voor ons mogelijke maatregelen te treffen om deze 
vluchtelingen te helpen’.

De heer K. Bruin wordt door loting aangewezen als primus bij hoofdelijke 
stemming.

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda

besluit De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
 Agendapunt 3A wordt als hamerstuk toegevoegd: aanwijzen mw. J. 

Pijnenborg met ingang van 30 maart 2022 als interim griffier.
 Agendapunt 07 Voorstel betreft het goedkeuring verlenen tot het 
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wijzigen van de statuten van ISOB wordt van de agenda geschrapt.
 Agendapunt 09 Voorstel betreft het vaststellen van het 

bestemmingsplan Dorp en Duin (woningbouwlocaties Egmond aan 
den Hoef en Egmond Binnen) wordt geschrapt (voor schrappen van 
de agenda de fracties VVD, GB, BBB en GL 11 raadsleden; tegen 
schrappen van de agenda de fracties D66, KL, CDA en PvdA 10 
raadsleden);

 Agendapunt 12 Voorstel betreft het vaststellen van de nota beleid 
recreatieve verhuur Bergen aan Zee en terrasflat Egmond aan Zee 
wordt geschrapt.

 De agenda wordt verder aangevuld met een 5-tal moties vreemd:
-fractie VVD inzake lokale volksvertegenwoordigers Oekraïne;
-fractie KIES Lokaal inzake digitale parkeervergunning;
-fracties CDA, D66, PvdA inzake flexwoningen;
-fracties D66, CDA, KL, GL inzake BUCH ICT projecten;
-fractie GL inzake gedragscode.

agendapunt 3.1 Lijst bestuurlijke toezeggingen 

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

agendapunt 3.2 Verzamellijst ingekomen stukken 

besluit Met de voorgestelde procedurele afhandeling van de ingekomen stukken 
wordt ingestemd.

Hamerstukken

agendapunt 3A. Voorstel betreft het aanwijzen van een interim griffier 

Besluit en 
stemming

Mw. Janne Pijnenborg met ingang van 30 maart 2022 fulltime aan te wijzen 
als interim griffier tot 1 april 2023.

agendapunt 04. Voorstel betreft het verlenen van ontheffing aan de heer A.A. Tromp 
van het vereiste van ingezetenschap bij de uitoefening van zijn functie 
als wethouder van de gemeente Bergen

besluit en 
stemming

•De heer A.A. Tromp ontheffing te verlenen van het vereiste van 
ingezetenschap bij de uitoefening van zijn functie als wethouder van de 
gemeente Bergen.
•Deze ontheffing geldt voor de periode na 24 maart 2022 en loopt af (gezien 
de aankomende verkiezingen) nadat het nieuwe college is geïnstalleerd.

agendapunt 05. Voorstel betreft het vaststellen van het Controleprotocol Bergen 
2021 en Normenkader Bergen voor de accountantscontrole 
jaarrekening 2021

besluit en 
stemming

1.Het Controleprotocol Bergen 2021 en Normenkader Bergen 2021 voor de 
accountantscontrole jaarrekening 2021 vast te stellen.

bladzijde 2 van 5



2.Het Controleprotocol Bergen 2021 en Normenkader Bergen 2021 aan te 
bieden aan de accountant.

agendapunt 06. Voorstel betreft het vaststellen van de Decembercirculaire 2021 en 
de bijbehorende begrotingswijziging

besluit en 
stemming

De begrotingswijziging 5 Decembercirculaire 2021 vast te stellen.

agendapunt 07. Voorstel betreft het goedkeuring verlenen tot het wijzigen van de 
statuten van ISOB

besluit en 
stemming Dit voorstel is van de agenda geschrapt.

agendapunt 08. Voorstel betreft het vaststellen van het beleidsplan 
schuldhulpverlening 2022-2025

besluit en 
stemming Het beleidsplan schuldhulpverlening 2022 - 2025 vast te stellen.

Bespreekstukken

agendapunt 09. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Dorp en 
Duin (woningbouwlocaties Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen)

besluit en 
stemming Dit voorstel is van de agenda geschrapt.

agendapunt 10. Voorstel betreft het vaststellen van de gewijzigde 
Huisvestingsverordening Bergen 2020

besluit en 
stemming

Er wordt een amendement ingediend dat na discussie wordt gewijzigd (zie 
bijlage 10a). Dit gewijzigde amendement wordt aanvaard (voor: fracties KL, 
GL, VVD en GB; tegen fracties D66, CDA, PvdA en BBB).

Het geamendeerde besluit wordt aangenomen (voor: fracties KL, GL, VVD 
en GB; tegen fracties D66, CDA, PvdA en BBB).

Er is ook een motie ingediend (bijlage 10b).
Deze motie wordt aanvaard (voor: de fracties BBB, KL, GL, VVD en GB; 
tegen de fracties CDA, D66 en PvdA).

agendapunt 11. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuwe 
Schulpweg 20 en Nieuwe Schulpweg 20a Egmond-Binnen

besluit en 
stemming

1.In te stemmen met de Nota van zienswijzen;
2.Het bestemmingsplan Nieuwe Schulpweg 20 en 20a met de digitale 
planidentificatie NL.IMRO.0373.BPnwschulpweg20-C001 gewijzigd vast te 
stellen.

agendapunt 12. Voorstel betreft het vaststellen van de nota beleid recreatieve 
verhuur Bergen aan Zee en terrasflat Egmond aan Zee

besluit en Dit voorstel is van de agenda geschrapt.
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stemming

MOTIES VREEMD

agendapunt 13A. Motie vreemde ingediend door de fractie VVD inzake lokale 
volksvertegenwoordigers Oekraïne 

besluit en 
stemming Deze motie (bijlage 13A) wordt ingetrokken.

agendapunt 13B. Motie vreemd ingediend door de fractie KIES Lokaal inzake digitale 
parkeervergunning

besluit en 
stemming Deze motie (bijlage 13B) wordt aangehouden.

agendapunt 13C. Motie vreemd ingediend door de fracties CDA, D66, PvdA inzake 
flexwoningen 

besluit en 
stemming

Deze motie (bijlage 13C) wordt  na toezegging portefeuillehouder niet in 
stemming gebracht.

Toezegging
Wethouder Valkering zegt toe:
1.Naast de bestaande geplande woningbouw, te onderzoeken op welke 
locaties door inzet van flexwoningen (of andere snel realiseerbare 
woonvoorzieningen), zo snel mogelijk extra woonruimte gerealiseerd kan 
worden.
2.Deze mogelijkheden zo snel mogelijk bij de nieuwsbrief kenbaar te maken.

agendapunt 13D. Motie vreemd ingediend door de fracties D66, CDA, KL, GL inzake 
ICT projecten

besluit en 
stemming

Deze motie (bijlage 13D) wordt ingetrokken.

Toezegging
De portefeuillehouder de heer Voskuil zegt toe:

om onderzoek te laten doen langs de lijn zoals die wordt geschetst door de 
raad (nagaan door de algemeen directeur of het algemeen bestuur van de 
BUCH) en de raad op een juridisch passend moment zo spoedig mogelijk te 
informeren over:
-de feitelijke gang van zaken omtrent de vermeende fraude rond de 
Europese aanbesteding en uitvoering van ICT-projecten;
-de juridische, financiële en organisatorische consequenties daarvan voor de 
BUCH-werkorganisatie;
-de leringen die hieruit getrokken kunnen worden,
-de huidige stand van zaken en aanbevelingen voor optimalisering van het 
BUCH – ICT beleid.
-de opdrachtverlening – direct na afronding van de juridische procedures en 
ongeacht de uitspraak van de rechter - met de raad te delen, zodra deze is 
geformaliseerd.

agendapunt 13E. Motie vreemd ingediend door de fractie GroenLinks inzake 
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gedragscode

Deze motie (bijlage 13 E) wordt ingetrokken.

agendapunt 14. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 uur de 
vergadering.

Bergen, 9 maart 2022
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