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Onderwerp1 
Soort_doc 
Zaaknummer : Zaaknummer 
Documentnummer : REFNUMBER 
Onderwerp : Transitievisie Warmte (TVW) 
Opsteller : Melle de Jong 
Portefeuillehouder(s) : Erik Bekkering 

Inhoud  
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:  
Er is in het Klimaatakkoord afgesproken dat in 2021 iedere gemeente in Nederland beschikt 
over een Transitievisie Warmte (TVW). De TVW dient als een startpunt voor de transitie naar 
duurzame warmte zonder aardgas. Het proces voor het opstellen van deze visie is in de 
gemeente Bergen eind 2019 gestart. 
 

 
Kern van de zaak 
Waar draait het om bij de behandeling en zo mogelijk de  besluitvorming? Dit moet terug te 
vinden zijn in het raadsvoorstel en mogelijk ook in het eventuele raadsbesluit. Met behulp van 
dit agendaverzoek moet het presidium kunnen beslissen of het onderwerp wordt geagendeerd, 
op welke wijze en hoeveel tijd er voor nodig is. 
 
In de TVW worden de uitgangspunten, analyse, planning en uitvoeringsstrategie voor het 
aardgasvrij maken van de wijken in de gemeente Bergen beschreven. De TVW zal aan het 
einde van het proces ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 

 
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) 

 
Om de gemeenteraad, en de commissie, mee te nemen in het proces, geven de adviseurs van 
Bureau Over Morgen en de regisseur warmtetransitie Melle de Jong graag een presentatie 
over de eerste stap van de warmtetransitie, de Transitievisie Warmte. 
 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

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

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
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 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 

 
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: informeren van de raads- en commissieleden over het proces van de TVW 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 
Concept rb/rv  
Notitie  
Anders  
Datum indiening 21 januari 2020 

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

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
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Onderwerp1 
Soort_doc 
Zaaknummer :  
Documentnummer :  
Onderwerp : Fietsbeleid 
Opsteller : Jos Bekkers  
Portefeuillehouder(s) : Erik Bekkering  

Inhoud  
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:  
In 2016 heeft de raad het fietsbeleidsplan vastgesteld.  In het fietsbeleidsplan is onder meer 
vastgelegd waar (gemeentelijke) fietsroutes liggen en welke (inrichtings)eisen daaraan worden 
gesteld.  
Ook is in deze nota aangegeven op welke manier een kruising tussen een (hoofd)fietsroute en 
een (hoofd) autoroute wordt vorm gegeven.  
 
 

 
Kern van de zaak 
Bij (her)inrichtingsprojecten in de gemeente is het fietsbeleidsplan een van de documenten 
waaraan het ontwerp wordt getoetst. Een (her)inrichtingsplan moet voldoen aan de hierin 
aangegeven criteria m.b.t. (fiets)veiligheid, doorstroming etc.  
Door deze presentatie willen wij de raadsleden informeren over de keuzen die daarin zijn 
gemaakt, welke uitgangspunten daarbij zijn gehanteerd en welke gevolgen dit heeft voor het 
ontwerpen van de openbare ruimte.  
 

 
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 de raad inhoudelijk informeren over het fietsbeleid. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 
Concept rb/rv  
Notitie  
Anders  
Datum indiening  

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

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
 
 
 

 



 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer :  
Documentnummer : 19.B005880 
Onderwerp : Informatieavond VTHbeleidscyclus 
Opsteller : E. Quaedflieg 
Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Hafkamp 

Informatieavond VTHbeleidscyclus Burgemeester Hafkamp agendaverzoek aan presidium  
Reden van agendering 

 Informeren 
 Oriënteren, verkennen 
 Kaderstelling, verordende bevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving:  
Het college wil onze raad middels een informatiebijeenkomst op 27 februari 2020 meenemen in 
de besluitvorming die zij omtrent Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in 2019/2020 
heeft gedaan. 
 

 
Kern van de zaak 
Het college heeft op 9 juli 2019 het ‘VTH-beleid omgevingsrecht’ vastgesteld. In dit plan zijn, 
gebaseerd op de ontwikkelingen en een omgevingsanalyse, de prioriteiten en doelstellingen 
voor de komende jaren vastgesteld. Het beleidsplan laat zien ‘wat’ we wensen te bereiken.  
 
De manier ‘hoe’ we werken om deze doelstellingen te realiseren, is door het college op 15 
oktober 2019  vastgesteld in het ‘Uitvoeringsprogramma 2019-2020’. In dit document is 
bepaald welke instrumenten we inzetten, welke strategieën we volgen, hoe we zorgen voor 
kwaliteitsborging en hoe we de voortgang monitoren.  
 
Beide (‘wat’ en ‘hoe’) geven de komende jaren een richting en kaders waarbinnen de taken 
rond het omgevingsrecht uitgevoerd worden.  
 
In de jaarrapportage 2019 die op <datum> 2020 is vastgesteld, wordt verslag gedaan van de 
resultaten bij het bereiken van de gestelde doelen en de uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten in verhouding tot de prioriteitenstelling in 2019. De ervaringen worden meegenomen 
in 2020. Het gaat hierbij om de uitvoering van taken en instrumenten die zijn ingezet voor onze 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).  
 
Met deze beleidscyclus wordt voldaan aan de bepalingen van het Besluit omgevingsrecht en 
de kwaliteitscriteria 2.1 van het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA). Verder wordt 
hiermee invulling gegeven aan de wettelijke verplichting van de Wet op de ruimtelijke ordening, 
waarbij burgemeester en wethouders inzicht geven in de wijze waarop de gemeente is 
omgegaan met de verplichtingen en de bevoegdheden voor een goede ruimtelijke ordening. 
 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 

 Informeren  
biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en commissieleden 
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 Opinie vorming  
 Besluitvorming 

 
 
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 de raad informeren over het besluitvormingsproces van het college 
 
Bijlagen 
Concept rb/rv  
Notitie  
Anders  
Datum indiening 19-12-2019 

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

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
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