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INITIATIEFVOORSTEL
Initiatiefvoorstel van Behoorlijk Bestuur Bergen ingevolge artikel 147a Gemeentewet, artikel
37 Reglement van Orde gemeenteraad Bergen 2010 om alsnog te komen het Manifest van
de gezamenlijke initiatiefgroepen in de Gemeenteraad van Bergen in behandeling te nemen
“hoe hier mee om te gaan”.
Aan burgemeester mevrouw Hafkamp is op 7 juni 2019, bij het kennismakingsbezoek van de
Commissaris van de Koning van N.H. de heer Van Dijk aan de gemeente Bergen, het
Manifest van de gezamenlijke initiatief groepen aan haar overhandigd. Met de bedoeling in
de gemeenteraad een dialoog over de in het Manifest genoemde items aan te gaan en te
komen tot uitgangspunten en afspraken die leiden tot betere verhoudingen gemeentebestuur
samen met inwoners/bewonersgroeperingen.
Helaas is dat tot heden niet gelukt. Verdeeldheid van opvattingen bij een aantal
fractievoorzitters van politieke partijen hoe met het Manifest om te gaan is daar debet aan.
Wel hebben de gezamenlijke fractievoorzitters van de coalitie partijen via de griffier een
inhoudelijke reactie daarop gegeven. Maar de gezamenlijke Initiatiefgroepen hebben die
beantwoording “ buiten de gemeenteraad om” als zeer teleurstellend ervaren. Hetgeen
concreet is gebleken door hun aan de gemeenteraad gericht brief die op de lijst ingekomen
stukken van de gemeenteraad van 12 december 2019 was geagendeerd.
Behoorlijk Bestuur Bergen legt met dit initiatiefvoorstel het Manifest alsnog ter behandeling
ingevolge artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 37 Reglement van Orde gemeenteraad
Bergen 2010 voor aan de gemeenteraad om het bespreekbaar te maken.
Mogelijk geeft een aantal raadsleden in de raadsvergadering op voorhand al aan geen
behoefte te hebben om over ( bepaalde) items in een volgende raadsvergadering met elkaar
in debat te willen gaan. Maar kan dan in het openbaar beargumenteerd worden en is
daardoor transparant naar de initiatiefnemers van het MANIFEST, inwoners (waaronder zij
die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hun stem hebben uitgebracht) en
bewoners- organisaties.
Als met dit initiatiefvoorstel wordt ingestemd kan de gemeenteraad mogelijk gelijktijdig al
handvatten aanreiken op welke wijze uitwerking aan de items van het Manifest het best vorm
kan worden gegeven.
Behoorlijk Bestuur Bergen denkt daarbij allereerst echter aan een gesprek tussen de
Manifesthouders en de nieuwe burgemeester de heer Rehwinkel om te bezien of de (eerste)
kou uit de lucht kan worden gehaald. Waarna de Manifesthouders eventueel aan kunnen
geven dat hun Manifestitems (die overblijven) kunnen worden ingebed in een breder geheel
van voorgenomen inspraak en participatie. Mocht dat onvoldoende zijn bestaat daarna nog
bijvoorbeeld de optie tot het gaan instellen van een voorbereidende werkgroep bestaande uit
Manifesthouders ,raadsleden, om de items van het Manifest t.b.v. een volgende
gemeenteraadsvergadering uit te werken.
De reden van dit formele initiatiefvoorstel van Behoorlijk Bestuur Bergen met aangereikte
mogelijkheden hoe tot oplossingen te komen is dat de gemeenteraad als hoogste
bestuursorgaan in de basis alsnog formeel in het openbaar eerst erkent dat door eigen
toedoen er een vertrouwensbreuk tussen een groot aantal inwoners is ontstaan
(vertegenwoordigd door de Manifesthouders) door het ontbreken van echte inspraak,
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participatie alsmede geen reflectie geven op de plaatsgevonden besluitvorming en komende
nog resterende besluitvorming t.a.v. de zgn. hete hangijzers.
Volgens Behoorlijk Bestuur Bergen moet al het bovenstaande resulteren in het herstellen
van vertrouwen en vermindering van het spanningsveld tussen plaatselijke politiek en
inwoners van de gemeente Bergen. Niet volgens de Manifesthouders door vanuit de
plaatselijke politiek bepaalde inwoners of hun belangenbehartigers als tegenstanders te zien.
En toekomst gericht: Inwoners tussen twee gemeenteraadsverkiezingen in gewoon
deelgenoot willen zijn wat in hun fysieke leefomgeving plaatst vindt of gaat plaatsvinden.
Zeker met de komst van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie in 2021”.
Als dat volgens de Manifesthouders niet gebeurt zonder zelfreflectie van “de lokale politiek”
over de wijze van het tot stand komen besluitvorming tot heden, zeker t.a.v. grote projecten ,
zal er geen gedegen fundament aanwezig zijn om te bouwen aan herstel vertrouwen richting
inwoners . En te komen tot een geloofwaardige, voortvarende en daadkrachtige gemeente
waar onze inwoners recht op hebben.
Overigens alleen al het gegeven dat “nog maar 11 % vertrouwen van inwoners in de
plaatselijke politiek van de gemeente Bergen heeft” moet aanleiding zijn volgens Behoorlijk
Bestuur Bergen om snel tot een omslag te komen daarin verbetering te krijgen.

Behoorlijk Bestuur Bergen, fractievoorzitter Koos Bruin
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