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Het Grondbeleid K Valkering BB19.00415 agendaverzoek aan presidium  

Reden van agendering 

Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 

 Oriënteren,verkennen 

 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 

 Evalueren en controleren 

 Adviseren en beleidsvorming 
 
Omschrijving:  
De Rekenkamercommissie heeft in 2017 aangegeven dat het grondbeleid van de gemeente 
Bergen is verouderd en adviseerde dit te actualiseren. Het grondbeleid beschrijft welke rol de 
gemeente kan innemen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het grondbeleid is een belangrijk 
kaderstellend instrument van de gemeenteraad en daarom dient de Raad het beleid vast te 
stellen. Het college heeft het grondbeleid geactualiseerd en biedt het nu ter besluitvorming aan 
aan de Raad. 
Voor de behandeling van het grondbeleid in de raadsvergadering van 3 oktober wordt het 
behandeld in de Algemene Commissie vergadering van 19 september. 
 

 
Kern van de zaak 

In het raadsvoorstel wordt aan de raad gevraagd het grondbeleid vast te stellen. Het 
grondbeleid is afgestemd op de laatste actualiteiten die spelen. Hiervoor zijn de bronnen van 
VVG, VnG en de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gebruikt. Met het 
vaststellen van het raadsvoorstel heeft de gemeente Bergen weer een actueel grondbeleid. 
 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 

In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 

 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 
 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 

 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 
orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 
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Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 

Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 

 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 

Concept rb/rv Op 3 september wordt het grondbeleid behandeld in het College van B&W. 
Bij definitieve goedkeuring kunnen de stukken geagendeerd worden voor 
de commissie vergadering en de Raadsvergadering. Na de B&W 
vergadering wordt de griffie zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de 
opsteller van dit stuk en zullen de stukken worden aangeleverd. 

Notitie  

Anders  

Datum indiening  

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 

Besluit presidium     

 

Anders  
 
 

 
Opmerkingen 

 
 

 


