Nieuws

van de gemeenteraad

Gemeenteraad van Bergen vergaderde digitaal
Vanwege de voorschriften
die in acht genomen moesten
worden ter voorkoming
van de verspreiding van
het coronavirus heeft de
gemeenteraad van Bergen voor
het eerst gebruik gemaakt van
de mogelijkheid die tijdelijke

De stelling
De raadsfracties reageren
op de stelling: : ‘Met de
Regiovisie Noord-Limburg
2040 kan ook de gemeente
Bergen prima uit de
voeten’..
Jacob Knoops,
fractievoorzitter CDA:

Een wenkend perspectief, een
stip op de horizon. Wie snakt
daar niet naar in deze tijden van
crisis? De handen ineen slaan op
weg naar een betere toekomst.

Jacob Knoops

wetgeving biedt om digitaal te
vergaderen. De burgemeester
vanuit het gemeentehuis
en de 15 raadsleden en de
wethouders namen ieder
vanuit thuis achter hun
laptop of iPad deel aan de
raadsvergadering.

We willen niets liever dan dat. De
acht Noord-Limburgse gemeenten
hebben een visie neergelegd om
een impuls te geven aan de verdere
ontwikkeling van onze regio. Het
Rijk heeft toegezegd € 17,5 miljoen
beschikbaar te stellen om tot
uitvoering van deze visie te komen.
Van de provincie verwachten we
een zelfde bedrag. Onze gemeente
levert met het Energielandgoed
Wellsmeer en de gebiedsvisie
Seurenheide een eerste stevige
bijdrage. Het is meer dan
symbolisch in de huidige tijd een
krachtige visie voor de toekomst
vastgesteld te hebben, met een
unanieme Bergense gemeenteraad.
Dat hebben we nodig, juist nu.
Lia Janssen, commissielid PK:

2040 is nog ver weg maar in deze
bizarre coronatijd wordt eens te
meer duidelijk, ook voor onze
gemeente, dat samenwerken met
andere partners nodig is om doelen
te behalen.
Deze partners, de NoordLimburgse gemeenten Beesel,
Bergen, Gennep, Horst a/d Maas,
Mook en Middelaar, Peel en Maas,
Venlo en Venray hebben samen
280.000 duizend inwoners en
streven naar de gezondste regio. En
dat betreft niet alleen het fysieke
gedeelte.
Onze vastgestelde omgevingsvisie
en economisch programma 2030,
waarin de gemeente Bergen

Peuteropvang

Voor de peuteropvang en
voorschoolse educatie werden
nieuwe tarieven vastgesteld voor
de ouderbijdragen. Hierdoor kan
mogelijk aan meer kinderen de
mogelijkheid geboden worden
om daaraan deel te nemen. Het
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streeft naar gezonde keuzes op
het gebied van wonen, werk,
landbouw, landschap, economie,
zorg, recreatie, natuur, milieu en
energietransitie, sluiten naadloos
aan bij de regiovisie. Vandaar dat
wij de stelling van harte kunnen
onderstrepen
Samen sterk, Noord-Limburg,
prachtige regio, de Maas verbindt
ons, samen toekomstbestendig.
Bart Megens, commissielid KERN:

Wat KERN betreft zijn er op
dit moment in de coronacrisis
belangrijkere zaken te doen dan te
besluiten over de Regiovisie NoordLimburg 2040. Ondernemers
en inwoners uit Bergen maken
zich terecht zorgen over het
voortbestaan van hun bedrijf en
de gezondheid. Een visie die juist
in het teken moet staan om de

college zal in het nieuwe schooljaar
onderzoeken of de genomen
besluiten tot het beoogde effect
hebben geleid.
Regiovisie Noord-Limburg

Unaniem werd besloten om in
te stemmen met een regiovisie
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gezondste regio te worden. Een
visie waarop de gemeente Bergen
maar een kleine invloed heeft. De
vraag die KERN hierbij heeft: wat
gaat deze visie de gemeente Bergen
kosten en hoeveel levert het onze
gemeente uiteindelijk op. De regio
wil samenwerken in bijvoorbeeld
de energietransitie, de gemeente
Bergen doet dit geheel alléén met
haar energielandgoed. Daarom
zet KERN grote vraagtekens bij de
samenwerking door de gemeente
Bergen in deze Regiovisie NoordLimburg 2040.
www.KERNbergen.com

voor Noord-Limburg. De daartoe
behorende acht gemeenten zullen
gezamenlijk met het Rijk en de
provincie optrekken en investeringen
doen om een belangrijke impuls te
kunnen geven aan de verbetering
van de woon- en leefomgeving in de
brede zin van het woord.

is de langetermijnuitwerking van
de doelstelling om de gezondste
regio te worden in 2040. Juist in
deze tijden weten we weer dat
gezondheid het allerbelangrijkste
is. Dat moeten we koesteren
en daarvoor moeten we samen
zorgen.
De speerpunten van deze visie,
gezonde recreatie, oog voor
landelijk gebied, ondernemen
en ontwikkeling van nieuwe
energie, passen uitstekend bij
onze gemeente. De gemeente kan
zich met deze visie goed verder
ontwikkelen. Ondanks dat we
een kleinere gemeente zijn in de
regio, lopen we op deze gebieden
vooraan mee en laten we zien dat
we de weg weten. Ik ben trots op
onze gemeente. Blijf gezond en
zorg voor elkaar.

Jack Jennissen,
fractievoorzitter VVD:

De gemeenteraad heeft de
regiovisie Noord-Limburg
vastgesteld. Daar werken we als
VVD Bergen hard aan mee. Het
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Wat doet de griffie?
De foto hiernaast is, helaas, op dit
moment realiteit: de raadzaal van
Bergen is leeg, ook als er een raadsof commissievergadering wordt
gehouden. Vergaderingen vinden
digitaal plaats zodat er geen enkel
risico is dat de deelnemers elkaar
besmetten. Hopelijk komt er over
niet al te lange tijd een eind aan
deze situatie. In een goed debat
spelen emoties en lichaamstaal een
belangrijke rol, online vergaderen
schept letterlijk afstand.

Op welke wijze het ook gebeurt:
de medewerkers van de griffie,
ambtenaren in dienst van de
gemeenteraad, zorgen ervoor
dat er vergaderd kán worden.
Het college van burgemeester en
wethouders doet voorstellen aan
de gemeenteraad waarover een
besluit moet worden genomen. De
griffie leidt de met deze voorstellen
samenhangende stukkenstroom in
goede banen en helpt de voorzitters
bij het leiden van vergaderingen.

Mensen die willen inspreken in een
commissie- of raadsvergadering
kunnen zich melden bij de griffie
waarna er wordt geregeld dat deze
inspraak kan plaatsvinden.
Raads- en commissieleden
kunnen bij de griffie terecht voor
ondersteuning en advies bij hun
werkzaamheden. Deze steun loopt
uiteen van hulp bij het formuleren
van wijzigingsvoorstellen
(amendementen) tot het
organiseren van trainingen en
werkbezoeken. Deze laatst staan nu,
vanzelfsprekend, op een laag pitje.
De griffie verzorgt ook de nietpartijpolitieke communicatie van
de gemeenteraad. Heeft u vragen of
opmerkingen over het werk van de
gemeenteraad en raadscommissies
of van de griffie zelf: stuur een
e-mail naar griffie@bergen.nl.
Sjaak van ’t Hof, raadsgriffier
gemeente Bergen (L)

