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Een raadsinformatiebijeenkomst heeft tot doel het informeren van de raads- en commissieleden over 
voor de raad relevante onderwerpen of ter uitwisseling van (technische) informatie ter voorbereiding 
op de bespreking van voorstellen in een commissievergadering. Voor een onderwerp wordt maximaal
40 minuten op een raadsinformatie-avond beschikbaar gesteld.

De raadinformatiebijeenkomst kan worden gebruikt voor:
a. het houden van de presentaties of het geven van informatie door het college of 

belanghebbende(n);
b. het horen van meningen van betrokkenen en belanghebbenden over een onderwerp of 

voorstel;
c. het peilen van meningen;
d. het houden van bijeenkomsten over actuele onderwerpen die van belang zijn voor de kader 

stellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak van de raad waar ook ruimte is 
voor inbreng van deskundigen, belanghebbenden en/of belangstellenden.

Wat wordt gepresenteerd (korte inhoud en opzet)?
Raadsinformatie-avond: 9 maart 2023

Het raadsakkoord, d.d. 23 september 2022, van de gemeente Bergen stelt procesafspraken en
onderwerpen vast waar binnen de huidige bestuursperiode (2022 – 2026) aan gewerkt gaat 
worden. Het opzetten van een mobiliteitsplan is één van de onderwerpen met prioriteit waar de
raad aan de voorkant bij betrokken wil zijn.

Tijdens de raadsinformatie-avond wordt kort het algehele speelveld, waaronder de gevraagde 
werkmethoden maar ook de actuele ontwikkelingen, rondom het opstellen van een 
mobiliteitsplan gepresenteerd. De raad wordt specifiek gevraagd hoe hij de algehele 
visievorming op mobiliteit uitgevoerd wil zien worden en wordt gevraagd hier ook al een 
inhoudelijke aanzet voor te geven. Verder is het belangrijk dat er een consensus ontstaat over 
het correct toepassen van het BOB-model op het proces van het opstellen van een 
mobiliteitsvisie en -plan.

Er is ruimte voor insprekers, zodat er vanuit verschillende belangengroepen aanvullingen 
kunnen worden gegeven op de visie over mobiliteit binnen de gemeente Bergen. De volgende 
partijen kunnen benaderd worden om in te spreken:
 Veilig Verkeer Nederland;
 Verkeersadviseur, Politie Noord-Holland;
 Fietsersbond regio Alkmaar;
 Concessiehouder openbaar vervoer: Transdev / Connexxion;



 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
 Gehandicaptenbond;
 ANWB;
 Motorrijders Actie Groep (MAG);
 Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland;
 Transport en Logistiek Nederland.

De contactgegevens van de partijen zijn ambtelijk bekend, waar de uitnodigingen na overleg 
met het bestuur zullen worden toegestuurd.

Wat wilt u bereiken met uw inbreng? Uiteenzetten van het onderwerp (informeren)
Het doel is om de raad input te laten geven op het algehele proces om een mobiliteitsvisie te 
vormen. Tegelijkertijd wordt hier inhoudelijk al een eerste aanzet voor gegeven. Dit is 
onderdeel van het beeldvormingsproces (het stellen van kaders). Verder wordt het duidelijk 
hoe de raad het BOB-model toegepast ziet worden bij het opzetten van de mobiliteitsvisie en 
het uiteindelijke mobiliteitsplan.

Welk vervolg of traject is voorzien bij dit onderwerp?
Na het (procesmatig) behandelen van de visievorming, gaat het college door met de verdere 
voorbereiding om een breed gedragen mobiliteitsplan op te stellen. Het project wordt 
procesmatig toegelicht in een startnotitie, welke ter vaststelling wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

Griffie: graag volledig invullen, anders wordt het verzoek niet in behandeling genomen!


