
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 7 juli 2022 

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

voorzitter dhr. L. Hj. Voskuil

raadsgriffier mw. J. Pijnenborg

aanwezige 
raadsleden

dhr. A.J. van den Beld (VVD), dhr. R. Bloemkolk (GL), dhr. K. Bruin (OD), 
M.J.H. van den Busken (OD), mw. S. Groen (GL), mw. W.A.T. Grooteman 
(CDA), M. Heusy (OD), J.J.A.S. Houtenbos (OD), dhr. P. van Huissteden 
(PvdA), mw. M. de Jongh (VVD), dhr. K.A. van der Kaaij (D66), dhr. R. Karels 
(KL), mw. M.J. van Kranenburg (OD), mw. F. Krijtenburg (GL), mw. A. Otto 
(D66), dhr. R. Oudeboon (KL), dhr. M. Smook (KL), dhr. J.J.H Swart (KL), 
N.G.M. Valkering (CDA), L.I.H. Verwaaijen (VVD), dhr. D. Zwart (CDA)

aanwezige 
collegeleden

Dhr. Van den Beld, Dhr. Bekkering

gemeente
secretaris Dhr. Schroor

afwezig De heer D. Zwart afwezig vanaf agendapunt 10.

Mevr. M. de Jongh en de heer R. Oudeboon zijn afwezig na de schorsing, bij 
de uitloopraad op 12 juli 2022.

agendapunt 01. Opening 

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

agendapunt 02. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene Geen vragen ingediend.

agendapunt 03. Vaststellen van de agenda

besluit Agendapunt 11 en 12 worden omgedraaid.
Drie moties vreemd aan de agenda
14a: Motie GL, PvdA, CDA over het loslaten van de kostendelersnorm
14b: Motie CDA over digitaal parkeren (wordt we/niet ingediend): wordt 
uiteindelijk niet ingediend.
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14c: Motie OD over Ecodorp

agendapunt 4.1 Lijst bestuurlijke toezeggingen 

besluit Conform besloten.

agendapunt 4.2 Verzamellijst ingekomen stukken 

besluit Opgemerkt wordt dat het antwoord op de vragen met memo over grote en 
kleine plannen inmiddels achterhaald is, gezien het feit dat er inmiddels een 
motie over aangenomen is.

Er is een verzoek om het in het presidium te spreken over hoe om te gaan 
met ingekomen brieven zoals die van BBC.

HAMERSTUKKEN

agendapunt 5. Voorstel betreft het goedkeuring verlenen tot het wijzigen van de
statuten van ISOB

besluit en 
stemming Conform besloten.

agendapunt 6. Voorstel betreft de begrotingswijziging meicirculaire 2022 vast te
stellen

besluit en 
stemming Conform besloten.

agendapunt 7. Voorstel betreft het vaststellen van de aanpassing van de 
legesverordening

besluit en 
stemming CDA stemt tegen (2 stemmen, de heer D. Zwart nog afwezig). Aangenomen 

met 18 stemmen voor en 2 tegen (CDA).

agendapunt 8. Voorstel betreft het instellen van de selectiecommissie 
wethouders

besluit en 
stemming Aangenomen met 19 stemmen voor en 1 tegen (dhr. Bruin, OD).

BESPREEKSTUKKEN

agendapunt 9. Voorstel betreft het instemmen met de realisatie van een nieuw 
tennispark voor TC Bergen en BSV Tennis en bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen
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besluit en 
stemming

Toezegging: startnotitie na de zomer.

Besluit unaniem aangenomen
Motie 9.1 VVD, KL OD aangenomen met 12 stemmen voor (VVD, KL, OD) 
en 8 tegen (CDA (2), PvdA, GL, D66
Motie 9.2 CPO, unaniem aangenomen

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

besluit en 
stemming

De heer D. Zwart vanaf dit agendapunt aanwezig.

Amendement 10.1 CDA wordt ingetrokken.

Mevr. S. Groen-Bruschke onthoudt zich van stemming en beraadslaging, om 
schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zowel bij het raadsbesluit 
als bij de motie.

Besluit verworpen met 14 stemmen tegen (GL (2), OD, KL, VVD en 6 
stemmen voor: PvdA, D66, CDA.

Motie 10.1: Aangenomen 14 stemmen voor en 6 tegen (zelfde 
stemverhouding als bij het besluit).

De vergadering wordt vervolgd as dinsdag 12 juli: Afwezig: mevrouw M. de Jongh en de 
heer R. Oudeboon

agendapunt 11. Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2023 en de 
daarbij behorende begrotingswijziging

besluit en 
stemming

Am 11.1: CDA, OD Dorpshuizen en dorpskernen: ingetrokken
Toezegging: in oktober komt plan over de Schulp: dit in antwoord op vraag 
gesteld door CDA in vorige ARC. Schulp/Duinrand komen snel in de raad.
Am 11.2: OD, D66, CDA OZB tarieven niet verhogen voor woningen: 
aangenomen 10 voor (OD, CDA, D66), rest tegen.

Besluit: geamendeerd unaniem aangenomen.

Motie 11.1 KL, GL, VVD, D66, PvdA bijdrage in kosten parkeervergunningen:
unaniem aangenomen.
Motie 11.2 VVD. PvdA Lokale lasten zo laag mogelijk:
Toezegging:
Uitvoeren dictum. Motie ingetrokken.
Motie 11.3 CDA transitie recreatieterreinen: Ingetrokken.

agendapunt 12. Voorstel betreft het vaststellen van de Jaarrekening 2021 en de 
daarbij behorende begrotingswijziging 

besluit en 
stemming

Besluit unaniem aangenomen.
Toezegging: 
gezamenlijk raad en college kijken naar onderuitputting.

agendapunt 13. Voorstel betreft het bespreken stand van zaken moties en 
amendementen
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besluit en 
stemming

Am CDA: Unaniem aangenomen
Besluit unaniem geamendeerd aangenomen.

MOTIES VREEMD

agendapunt . Motie vreemd

besluit en 
stemming

14A: Motie kostendelersnorm: aangenomen met 10 stemmen voor (GL, D66, 
PvdA, CDA en 1 stem OD (dhr. Bruin) en 9 tegen: VVD, KL, OD (4).

agendapunt . Motie vreemd

besluit en 
stemming 14B: ingetrokken

agendapunt . Motie vreemd

besluit en 
stemming

14C: Motie OD Ecodorp: 
Agendaverzoek: werkbezoek Ecodorp: in gesprek gaan. Verzoek GL, D66, 
KL. Motie ingetrokken. 

Toezegging:
snel mogelijk na het reces horen dat dit onderwerp in de raad komt (er wordt 
gewerkt aan het bestemmingsplan). 

Agendapunt 15. Sluiting

Bergen, 12 juli 2022
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