
Extra Bijlage Stand van zaken moties en amendementen 

In de bijlage Stand van zaken amendementen en moties wordt de voortgang gemeld van 
alle aangenomen amendementen, moties en initiatiefvoorstellen.
NB: deze extra bijlage bevat de moties en amendementen van de maand november 
2021 en hoort bij de stukken van de Kadernota 2023

1. Voorstel betreft het vaststellen van de nota Parkeerbeleid Bergen-nh
Amendement 13.1 CDA, BBB, GB, PvdA, D66, VVD, GL, KL
4 november 2021
Opdracht van de raad:
De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te passen

1. Het parkeerbeleid zoals in de nota Parkeerbeleid 2021 is opgenomen, vast te stellen.
2. Het college te verzoeken de uitvoeringsagenda van de nota verder uit te werken en 

uit te voeren.
Te wijzigen naar: 

1. Het parkeerbeleid zoals in de nota Parkeerbeleid 2021 is opgenomen, vast te stellen
2. Het college te verzoeken de uitvoeringsagenda met de daarbij behorende financiële 

paragraaf en de nota verder uit te werken en ter vaststelling aan de gemeenteraad 
voor te leggen op 3 maart 2022.

Stand van zaken:
Het amendement is opgenomen in het besluit. Uw raad heeft op 7 juni 2022 de 
uitvoeringsnota Parkeren vastgesteld. Het verzoek is om dit amendement af te voeren.

2. Invoeren weekend betaald parkeren
Motie 13.4 D66, BBB, PvdA
4 november 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college: 
Deze motie in te brengen bij de op te stellen uitvoeringsagenda.
Stand van zaken:
Uw raad heeft op 7 juni 2022 de uitvoeringsnota Parkeren vastgesteld. Het verzoek is 
om deze motie af te voeren.

3. Strandhuisjesvergunning
Motie 13.5 KL, VVD, D66
4 november 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college: 
Het verstrekken van de zgn strandhuisjesvergunning m.i.v. 2023 stop te zetten. 
Echter alleen indien voorzien is in transferia aan de rand van het dorp.
Deze opdracht mee te nemen in de uitvoeringsagenda.

Toelichting:

Buiten dat Egmond aan Zee een badplaats is waar mensen graag vertoeven, is het ook de 
woonomgeving voor velen. Eigenaren van strandhuisjes krijgen al jaren een 
parkeervergunning tegen een laag en voorheen zeer laag tarief. Zij maken gebruik van 
parkeerplekken in de C en D zone, de woonwijken dus waar de parkeerproblemen inmiddels
het grootst zijn. Omdat wij schaarse parkeerruimte moeten verdelen vinden wij het niet meer
kunnen om parkeervergunningen voor strandhuisjes te verstrekken.
De voorwaarde om wel een alternatief te hebben moet voorkomen dat er een 
waterbed-effect ontstaat in Egmond ad Hoef.
Stand van zaken:
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Uw raad heeft op 7 juni 2022 de uitvoeringsnota Parkeren vastgesteld, waarbij ook 
een motie met dit verzoek is aangenomen. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

4. Mobiliteitsvisie
Motie 13.6 VVD, PvdA
4 november 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college: 
Binnen 2 jaar te komen met een mobiliteitsvisie. Deze mobiliteitsvisie eerst als startnotitie 
voor te leggen aan de raad. Als basis voor deze mobiliteitsvisie jaarlijks tellingen uit te 
voeren en evaluatie van huidig beleid mee te nemen.
Stand van zaken:
Uw raad heeft op 7 juni 2022 de uitvoeringsnota Parkeren vastgesteld, deze motie met
dit verzoek is daarin verwerkt. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

5. Collegebesluit Duinweg dd 06-07-2021
Motie 13.8 VVD, BBB, GB
4 november 2021
Opdracht van de raad:
Roept het college op: 
Het collegebesluit met adviesnummer BENW210272 van 6 juli 2021 over de 
verkeersmaatregelen Duinweg Bergen, in te trekken.
Stand van zaken:
Uw raad heeft op 7 juni 2022 de uitvoeringsnota Parkeren vastgesteld. Bij de 
vaststelling is deze motie met dit verzoek is daarin verwerkt. Het verzoek is om deze 
motie af te voeren.

6. Voorstel betreft de keuze inzamelaar huishoudelijk afval voor de gemeente Bergen 
vast te stellen
Motie 14.2 D66
4 november 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college;

2 De uit dit voorstel voortvloeiende financiële overheveling van budgetten van Bergen 
naar de BUCH te regelen via een separaat raadsbesluit in januari 2022. Jaarlijks 
wordt via de BCH in de Raad de begroting kosten inzameling vastgesteld. Het 
college informeert de raad actief bij een dreigende begrotingsoverschrijding op 
inzamelkosten afval van meer dan 3%.

3 Elk jaar van dienstverlening door de uitvoeringsorganisatie BUCH vindt een evaluatie
plaats op grond van door de Raad vastgestelde KPI’s dienstverlening. De KPI’s 
worden in het 2e kwartaal van 2022 door de Raad vastgesteld. Iedere 3 jaar vindt een
benchmark onderzoek plaats huishoudelijk afvalverzameling met 150 gemeenten 
vanuit de NVRD. Er wordt in het 2e kwartaal van 2022 een bandbreedte afgesproken 
waarbinnen de BUCH zich dient te begeven qua prestaties. De raad neemt hier 
kennis van.

Stand van zaken:
In de vergadering van 8 februari 2022 heeft uw raad de overheveling vastgesteld. 
Op 24 mei is er een beeldvormend moment geweest over de Kpi’s en NVRD 
Benchmark. Op basis van wat opgehaald is wordt er een voorstel voorbereid voor 
behandeling in het derde kwartaal van 2022.
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7. Voorstel betreft het vaststellen van de programmabegroting 2022-2025 en de 
daarbij behorende begrotingswijziging, onderwerp kunstwerk raadzaal
Amendement 3.4 VVD, KL, PvdA
11 november 2021
Opdracht van de raad:
De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te passen

2. De onderstaande financiële mutaties uit de programmabegroting 2022-2025 
betreffende de exploitatie en investeringen vast te stellen.

Te wijzigen naar: 
2. De onderstaande financiële mutaties uit de programmabegroting 2022-2025 
betreffende de exploitatie en investeringen vast te stellen.

Eén regel toe te voegen aan exploitatietabel:
- Kunstwerk raad ad 20.000,- te dekken vanuit de nog te ontvangen 

verzekeringsgelden i.v.m. schade kunst de Beeck ad € 66.925,-
Stand van zaken:
Het amendement is opgenomen in het besluit. Het verzoek is om dit amendement af te
voeren. 

8. Voorstel betreft het vaststellen van de programmabegroting 2022-2025 en de 
daarbij behorende begrotingswijziging, onderwerp vuurwerk
Motie 3.7 CDA, BBB, GB, D66, GL
11 november 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college;
Via een raadsinformatieavond in het eerste kwartaal 2022 in te plannen over vuurwerk, voor 
nadere uitwerking van het vuurwerkbeleid.
Stand van zaken:
In verband met werkzaamheden voor bestrijding van de coronacrisis en de opvang 
van vluchtelingen uit Oekraïne in het eerste halfjaar van 2022 door medewerkers van 
het team dat deze motie uit zou voeren, is nog geen aanvang gemaakt met de 
uitvoering van deze motie voor het organiseren van een raadsinformatieavond. Het is 
op dit moment niet in te schatten wanneer er capaciteit beschikbaar is voor de 
uitvoering van deze motie.

9 . Voorstel betreft het vaststellen van de programmabegroting 2022-2025 en de 
daarbij behorende begrotingswijziging, onderwerp het verlagen van de rioolheffing 
met 12% en dit te bekostigen uit een verhoging van de OZB
Amendement 3.5 PvdA, GL, CDA
11 november 2021
De raad stelt het volgende amendement voor:
Een verdere verlaging van de rioolheffing toe te passen van 12% door onder beslispunt 2 
van het raadsbesluit de volgende 2 mutaties toe te voegen:

- Vanaf 1 januari 2022 wordt de extra rentetoerekening (1%) aan de kosten rioolheffing
ad € 519.000,- per jaar gestopt.

- De begrote opbrengst OZB wordt met ingang van 1 januari 2022 met hetzelfde 
bedrag ad € 519.000,- extra verhoogd, naar rato verdeeld over OZB opbrengsten 
woningen en niet-woningen.

Stand van zaken:
Het amendement is opgenomen in het besluit. Het verzoek is om dit amendement af te
voeren. 
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10. Vreemd aan de orde van de vergadering; Start 2e fase herontwikkeling Oude Hof
Motie 6 VVD
11 november 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college;
Bij de kap van de bomen, de houtopbrengst circulair aan te wenden en deze te gebruiken 
voor enerzijds kunstobjecten en anderzijds civieltechnische objecten (meubilair) die 
nadrukkelijk meerwaarde geven aan het verlevendigen van het Oude Hof waarbij de neo 
classicisme stijl gewaarborgd blijft. De civieltechnische objecten (meubilair) via een stage 
project vanuit een erkend leer-werkbedrijf te laten maken en de kosten hiervoor te 
financieren uit de algemene reserve. Voor de ontwikkeling van het meubilair ook nadrukkelijk
te kijken naar fondsen, zoals het Prins Bernard Cultuurfonds.
Stand van zaken:
Er wordt hard gewerkt aan dit project en er is overleg met belangstellenden. Waar 
mogelijk wordt uw raad nog voor het zomerreces via de nieuwsbrief geïnformeerd 
over de stand van zaken.

11. Vreemd aan de orde van de vergadering; Regels kleine en grote plannen gemeente
Bergen 2020
Motie 9 VVD, GL, GB
11 november 2021
Opdracht van de raad:
Draagt het college op:
Om voor 25 november 2021 met een overzicht te komen wat er naar het oordeel van het 
college allemaal is gemandateerd in het voorstel ‘Kleine en grote plannen gemeente Bergen 
2020’ 
Stand van zaken:
In de raadsvergadering van 7 juni 2022 is als vervolg op deze motie, nog een motie 
aangenomen. Daar wordt aan gewerkt waarbij de planning is dat u in de cyclus van 
september 2022 een voorstel ontvangt waarbij een aanscherping van de omschrijving 
van grote en kleine plannen plaatsvindt. Het verzoek is om deze motie af te voeren 
omdat de motie van 7 juni 2022 in overzicht bij de begroting wordt opgenomen.
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