
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 26 januari 2023 

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. R. Bloemkolk (GL), 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), 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. 
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 dhr. M. Smook (KL)

dhr. K. Bruin (FB)

dhr. A. van den Beld (VVD)

agendapunt 01. Opening 

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

agendapunt 02. Vragenhalfuur

Er zijn vragen ingediend door de fracties:
OD: Koop-ontwikkelovereenkomst BSV locatie. Deze worden afdoende 
beantwoord door de wethouder.

agendapunt 03. Vaststellen van de agenda

besluit De agenda wordt vastgesteld.
Motie vreemd wordt aangekondigd, wordt agendapunt 14.

Ordevoorstel om agendapunt 12 Dorpsplein van de agenda af te halen. 
Voorstel wordt unaniem van de agenda gehaald met het verzoek dit 
gezamenlijk te bespreken en een nieuw voorstel voor te leggen aan de raad.
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agendapunt 4.1 Lijst bestuurlijke toezeggingen

besluit Conform besloten.

agendapunt 4.2 Verzamellijst ingekomen stukken

besluit Conform besluiten

HAMERSTUKKEN

agendapunt 05. Benoeming en beëdiging twee commissieleden CDA

besluit en 
stemming Unaniem vastgesteld

agendapunt 06. Aanwijzen plaatsvervangend griffier

besluit en 
stemming Unaniem vastgesteld

agendapunt 07. Voorstel betreft de eerste wijziging van de legesverordening 
Bergen 2023 vast te stellen

besluit en 
stemming Unaniem vastgesteld

agendapunt 08. Voorstel betreft het plan van aanpak implementatie wijzigingen 
Wet GR 2022-2024 NHN vast te stellen

besluit en 
stemming Unaniem vastgesteld

agendapunt 09. Voorstel betreft het vaststellen van de gedragscode integriteit 
raad en college

Besluit en 
stemming Unaniem vastgesteld

agendapunt 10. Voorstel betreft het vaststellen van het protocol veilig werken 
politieke ambtsdragers

besluit en 
stemming Unaniem vastgesteld

BESPREEKSTUKKEN
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agendapunt 11. Voorstel betreft het vaststellen van de stedenbouwkundige visie 
Schoorl-centrum

besluit en 
stemming

Amendement (A1) GL en OD ingediend. College ontraadt amendement. 
Wethouder verklaart dat op drie plekken 3 lagen en een kap: 4 sprong, 
paardenmarkt en Honky T mogelijk kan worden. Er volgt ook nog 
Beeldkwaliteitsplan die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad, 
zoals ook schriftelijk vastgelegd. Amendement wordt ingetrokken.

College zegt Beeldkwaliteitsplan toe aan raad ter besluitvorming t.z.t. 
zoals ook schriftelijk vastgelegd. 

Motie (M1) D66, OD, CDA ingediend. 
Toegezegd wordt dat de punten 1 en 2 van de motie worden uitgevoerd 
(de punten t.a.v. de parkeergarage) met uitzondering van de verkenning 
transferium. Dat komt aan de orde bij de mobiliteitsvisie. 
Op basis van deze toezegging wordt de motie ingetrokken.

Motie (M2) CDA, ingediend. College ontraadt motie. Wethouder zegt toe 
met betrokken ondernemers en ook met de Jumbo in gesprek te gaan. 
Motie wordt ingetrokken.

Raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

agendapunt 12. Voorstel betreft in te stemmen met het plan Dorpsplein centrum 
Bergen

besluit en 
stemming

Niet behandeld, van agenda afgehaald. Raad vraagt om intern beraad 
hierover en om een nieuw raadsvoorstel.

agendapunt 13. Voorstel betreft het vaststellen van het integraal beleidskader 
sociaal domein 2023 -2026

besluit en 
stemming

Amendement jaarlijkse evaluatie/ halverwege bestuursperiode: D66, VVD, 
CDA, PvdA

Toezegging wethouder: halverwege raadsperiode gesprek met betrokken 
partijen over m.n. die mensen die tussen wal en het schip vallen. Sociale 
adviesraad presenteren 1 keer per jaar wat hun bevindingen zijn. Rollen 
zuiver houden: raad stelt kaders en sociale adviesraad is adviescommissie 
aan het college en niet aan de raad. Afgesproken wordt dat in Q2 2025 een  
dialoogtafel wordt georganiseerd waarbij t.z.t. wordt besproken wie daarbij 
aan tafel zitten. 

Amendement wordt ingetrokken.

Raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

agendapunt 14. Motie over een niet geagendeerd onderwerp
Motie GL, OD, CDA, VVD: organiseren dialoogtafel toekomst duingebied

besluit en 
stemming

Wethouder zegt toe in een persbericht uit te leggen waarom de 
kapvergunning in het duingebied niet mag weigeren. 
Wethouder geeft aan dat planning krap is en breed uitgenodigd moet 
worden, PWN, Staatsbosbeheer, Recreatiebond, Fietsersbond e.d. 
College kan motie overnemen als Q1 uit tekst wordt gehaald.
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Voorbereidingscommissie zal uiterlijk dinsdag bekend moeten zijn bij de 
griffie. 

Dictum wordt aangepast: ‘en in ieder geval in Q1 2023’ wordt geschrapt.

Motie is gewijzigd unaniem aangenomen.

agendapunt 15. Sluiting
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