
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 10 november 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. vd Beld (VVD), dhr. R. Bloemkolk (GL), dhr. K. Bruin (Fractie Bruin), 
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), J.C. Mekken 
(CDA), mw. A. Otto (D66), dhr. R. Oudeboon (KL), dhr. M. Smook (KL), dhr. 
J.J.H Swart (KL), L.I.H. Verwaaijen (VVD), dhr. D. Zwart (CDA)

aanwezige 
collegeleden

mw. Y. Roos-Bakker, dhr. M. Wiesehahn-Vrijman, dhr. E. Briët

gemeente
secretaris dhr. M. Schroor

afwezig K. van der Kaaij

R. Oudeboon

agendapunt 01. Opening 

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

agendapunt 02. Vragenhalfuur

besluit Er zijn vragen ingediend door de fracties:
CDA: 2e woningbezit
CDA: Saenehof

agendapunt 03. Vaststellen van de agenda

besluit De agenda wordt vastgesteld.

agendapunt 4.1 Lijst bestuurlijke toezeggingen
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besluit 
Conform besloten.

agendapunt 4.2 Verzamellijst ingekomen stukken

besluit Afhandeling brieven 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.1 en 2.2 antwoorden graag in cc 
naar raad
Brief 1.4 en 2.2 en 3.2 agenderen voor presidium

HAMERSTUKKEN

agendapunt 05. Voorstel betreft het vaststellen van de begrotingswijziging voor 
de Benchmark inzake huishoudelijk afval inzameling

besluit en 
stemming Conform besloten.

agendapunt 06. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Kerkplein 25-27 te Egmond-Binnen

besluit en 
stemming Conform besloten.

agendapunt 07. Voorstel betreft kennis te nemen van de koopovereenkomst 
Paardenmarkt 19 te Schoorl en het vaststellen van de daarbij 
behorende begrotingswijziging

besluit en 
stemming Conform besloten.

agendapunt 08. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële gevolgen van 
de septembercirculaire en de daarbij behorende 
begrotingswijziging

besluit en 
stemming Conform besloten.

BESPREEKSTUK

agendapunt 09. Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 
2023-2026 en de daarbij behorende begrotingswijziging

besluit en 
stemming

Amendement PvdA/GL/FB wordt ingetrokken.
Motie VVD terrasverruiming wordt ingetrokken

Raadsbesluit is unaniem aangenomen.

agendapunt 10. Motie CDA n.a.v. agendapunt 7 kostenverhaal investering 
paardenmarkt

besluit en 
stemming

Wethouder zegt toe te onderzoeken of de kosten verhaald kunnen worden.
Motie CDA wordt ingetrokken.
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Agendapunt 10. Sluiting
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