
 

                                                                                                
 
 
VERSLAG Algemene raadscommissie Programmabegroting 2009      

15 oktober 2008 
  

Agendapunt 1: Opening                                                                                                            

Aanwezig 
Voorzitter: de heer Houtenbos 
 
Commissieleden: 
(PvdA) de heren van Huissteden, Korver en de Leeuw;  (CDA) 
de heren Groot, Ooijevaar, en Zwart; (GB) de heer Bijl en 
mevrouw Diels en Luttik-Swart; (VVD) de heer Meedendorp; 
(GL) de heer Hietbrink; (D66) mevrouw de Ruiter en de heer 
van der Hoek; (BOBbes) de heren Akkerman en Hogendoorn. 
 

Commissiegriffier:  
de heer Kooiman 
 
Collegeleden: 
Mevrouw Hafkamp, de heren 
Mesu, Stam en Plomp 

 

Agendapunt  2: Spreekrecht                                                                                                            
 
Spreekrecht 
Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 
 
 

Agendapunt 3: Behandeling Programmabegroting 2009 

Aanwezig 
Voorzitter: de heer Houtenbos 
 
Commissieleden: 
(PvdA) de heren van Huissteden, Korver en de Leeuw, later 
mevrouw Hobbelt;  (CDA) de heren Groot, Ooijevaar, en 
Zwart; (GB) de heer Bijl en mevrouw Diels en Luttik-Swart; 
(VVD) de heer Meedendorp, (later) de heer Roem; (GL) de 
heer Hietbrink; (D66) mevrouw de Ruiter en de heer van der 
Hoek; (BOBbes) de heren Akkerman en Hogendoorn. 
 

Commissiegriffier:  
de heer Kooiman 
 
Collegeleden: 
Mevrouw Hafkamp, de heren 
Mesu, Stam en Plomp 
 

 
Voorgenomen besluit 

1. Vaststellen van de programmabegroting 2009, inclusief paragrafen en bijlagen. 

2. Vaststellen van de in de nota van aanbieding genoemde autonome ontwikkelingen. 

3. Vaststellen van de in de nota van aanbieding genoemde voorstellen voor nieuw beleid. 



- 2 - 
 

4. De jaarschijf 2009 van het investeringsplan 2009-2012 vast te stellen. 

5. Beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2009 van het 
investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval). 

6. De opgenomen openstaande bezuinigingsvoorstellen na PPN 2008 in 2009 uit te laten 
werken door het college. 

7. De bij beslispunt 2 t/m 5 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen. 
 
Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het moment dat de, onder het 
preventief toezicht geldende, goedkeuring van de begrotingswijziging door Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 
 
 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 4 november 2008   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

De voorzitter constateert dat de fracties, met uitzondering van GL, geen schriftelijke vragen 
hebben ingediend. Iedereen is van deze mogelijkheid van tevoren geïnformeerd. Vanavond 
had de behandeling zich moeten richten op het nieuwe beleid en de wijze waarop het college is 
omgegaan met de inbreng van de fracties tijdens de behandeling van de perspectiefnota.  
Overgegaan wordt tot de behandeling van de programmabegroting per cluster, waarbij door de 
verschillende fracties vragen worden gesteld c.q. opmerkingen worden gemaakt.  
 
De heer Hietbrink (GL) merkt op dat hij snel antwoord heeft gekregen op de door hem 
schriftelijk, gestelde vragen. Hij is zeer tevreden over de wijze waarop dit is gegaan. 
 
Noot van de notuliste: de verslaglegging van deze commissie beperkt zich tot de 
beantwoording van de gestelde vragen en de op- en/of aanmerkingen c.q. voorstellen en 
afspraken. 
 
Cluster: Financiële en bestuurlijke zaken. 
 
Programma 1 – burgers en bestuur. 
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
Het wijkgericht werken en de samenwerking is heel erg goed. De genoemde verdieping houdt 
in dat op basis van de bestaande vertrouwensrelatie ook andere thema’s aan de orde worden 
gesteld. Er is veel energie gestoken in het afwerken van de bestaande afspraken. De 
vertrouwensrelatie is er. Men weet elkaar te vinden. Er wordt niet uitgegaan van een 
convenant, maar van een contract. Een en ander wordt vastgelegd in een participatieladder. 
Ook de wijkverenigingen hebben hieraan behoefte. De kaders worden in het 4e kwartaal aan de 
raad voorgelegd. 
 
Bergen heeft veel energie gestoken in de regionale samenwerking en bewust gekozen voor 
een actieve rol.. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwing van de regionale samenwerking qua 
inhoud. De regio stelt een intentieverklaring op. 
 
Certificering van de kwaliteitszorg is nu geen onderdeel van het werk. Het is interessant om na 
te gaan hoe hiermee omgegaan kan worden in het kader van het wijkgericht werken. 
 
De handhaving en toezicht op het strand is aangepast aan de nieuwe strandregels. 
Handhaving vindt plaats volgens de APV die dit jaar nog wordt vastgesteld. Er is geen sprake 
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van een aanstelling van een strandcoördinator. In overleg met de strandexploitanten wordt 
bekeken hoe een en ander beter georganiseerd kan worden. 
 
Programma 3 – veiligheid. 
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
 
Niet alle gemeentelijke eigendommen zijn voorzien van een gebruiksvergunning. Hieraan wordt 
wel hard gewerkt. De raad wordt nog schriftelijk geïnformeerd, over de stand van zaken. Het 
Kleine Raadhuisje heeft volop de aandacht van de brandweer. De inhaalslag 
gebruiksvergunningen heeft betrekking op alle gebruiksvergunningen en beperkt zich niet 
alleen tot de gemeentelijke eigendommen. 
 
Een verbeterplan brandweer wordt nog dit jaar opgesteld. Hierbij wordt ook gekeken naar de 
financiële ontwikkelingen mede in relatie tot de veiligheidsregio. 
 
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken en de financiën bouw 
brandweerkazerne.  
 
Programma 9 – Middelen. 
 
Op- en/of aanmerkingen. 
De VVD stelt voor de opbrengst OZB tarieven te bevriezen en verzoekt de OZB strategie in het 
licht van de huidige economische ontwikkelingen te verduidelijken. 
De VVD heeft problemen met de gang van zaken deregulering en terugdringen administratieve 
lasten en komt hierop terug bij de behandeling van de begroting. 
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
Ten aanzien van de OZB is 1,5% opbrengstverhoging per jaar afgesproken. Voor wat betreft 
lokale belastingen en heffingen, wordt gedaan wat is afgesproken. Het college stelt voor wat in 
de begroting is opgenomen te laten staan en de economische ontwikkelingen vooralsnog af te 
wachten omdat er momenteel heel veel onduidelijk is. 
 
Het college is met het CDA van mening dat het goed was geweest, wanneer in de 
perspectiefnota een Pm post was opgenomen voor grondbeleid. Er moet goed inzicht komen. 
Intern wordt gesproken over hoe inhoud en administratie vorm gegeven moet worden. De raad 
wordt op de hoogte gehouden via de planning & control rapportages. Binnen afzienbare tijd 
wordt ook inzicht gegeven in welke taken er onder vallen, wat wel en wat niet wordt uitbesteed, 
inclusief de planning.  
 
De reorganisatie zal naar verwachting in april 2009 afgerond zijn. De reorganisatie is een 
middel om deregulering en terugdringen administratieve lasten, beter gestalte te geven. Met de 
nieuwe organisatiestructuur wordt een ander verder en intensiever ter hand genomen. 
 
De raad wordt op de hoogte gehouden van de effecten van de formatiereductie. Efficiënter 
werken moet leiden tot kostenbesparing. Er kan niet verwacht worden dat onmiddellijk in 2009 
veel kosten worden bespaard. Een en ander wordt nauwlettend bewaakt. 
 
Voorgesteld wordt € 1 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Het 
investeringsschema is gekoppeld aan de provinciale subsidies. Wanneer er geen subsidie 
wordt verkregen, is het aan de raad om een besluit te nemen over het al dan niet uitstellen van 
de investering. 
 
Paragraaf A - weerstandsvermogen. 
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
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Er wordt schriftelijk geantwoord op de vraag om inzicht te geven in de algemene reserve.  
 
Binnen de organisatie wordt gesproken over hoe om te gaan met risicomanagement. Het 
opstellen van een beleid risicomanagement heeft de zeer sterk de aandacht. Het gevoel van 
urgentie deelt het college. Er vindt nu wel een inschatting plaats van de risico’s. De provincie is 
tevreden met de wijze waarop een en ander nu plaatsvindt.  
Een format risicomanagement zoals door de VVD is voorgesteld, is onvoldoende. Het college 
streeft naar een goed en gedegen risicomanagement. Wanneer dat geregeld kan zijn, is nu niet 
duidelijk omdat er veel moet gebeuren. De medewerkers moeten getraind en opgeleid worden 
en het controlemechanisme moet in de organisatie geborgd worden. In de commissie van 
onderzoek wordt over een en ander uitgebreid gesproken.  
 
Het college is het met GB eens dat het risico inzake Watertoren en museaal centrum als pm 
post opgenomen kan worden in de begroting. 
 
De economische ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Bij de halfjaarlijkse rapportage is 
wellicht meer duidelijk over de gevolgen. 
 
De besteding subsidie project breedtesport wordt inzichtelijk gemaakt. Hieraan wordt hard 
gewerkt. Dit moet ook worden aangetoond richting Ministerie VWS.  
 
Paragraaf B - onderhoud kapitaalgoederen. 
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
Dat bepaalde woningen worden ingenomen door antikraak, heeft de aandacht. Er wordt 
uitgezocht wat de mogelijkheden zijn om inwoners van de gemeente tijdelijk te huisvesten in de 
onderhavige woningen. 
 
Het college stelt voor om in 2009 in de commissie van gedachten te wisselen over de in de 
komende jaren te verwachten onderhoud van de wegen. 
 
Paragraaf C – financiering. 
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
 
Ten aanzien van de huidige kredietcrisis worden er geen problemen verwacht. De gemeente 
het geld heeft ondergebracht bij BNG.  
 
Het is niet nodig om nu voorrang te geven aan de actualisatie van het treasury statuut. De 
actualisatie komt op enig moment zeker aan de orde. 
 
Er zijn veel leningen omgezet. Dit levert een voordeel op voor de begroting. De nieuwe 
leningen zijn gerelateerd aan het investeringsschema. 
 
Paragraaf D – bedrijfsvoering. 
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
 
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over het ziekteverzuim. 
 
Er wordt ook nadere informatie verstrekt met betrekking tot het doelmatigheidsonderzoek. 
 
In het sociaal statuut zijn afspraken gemaakt over de vervulling van functies en wat te doen 
wanneer er geen passende functie voor een medewerker is. Er is nu niet bekend voor hoeveel 
medewerkers er eventueel geen passende functie is. De raad wordt op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen. 
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De loonsom inhuur derden blijft binnen de afgesproken financiën. 
 
Zodra de cijfers bekend zijn over het onderzoek “Waar staat je gemeente”, dan wordt de raad 
hierover geïnformeerd. Intern vindt ook een onderzoek plaats over de communicatie. Wanneer 
burgers het gemeentehuis bezoeken worden zij verzocht een vragenformulier in te vullen. De 
raad wordt ook over deze resultaten geïnformeerd. 
 
Paragraaf E – verbondenpartijen.
 
GB attendeert er op dat de gemeente niet is vertegenwoordigd in de museumcommissie. Wat 

ierover is opgenomen in de begroting is niet juist en dient gecorrigeerd te worden. h 
Paragraaf G – lokale heffingen.
 
GB beraadt zich over een amendement ten aanzien van de tariefstelling rioolrecht. 
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
 
Het college acht het niet nodig om verandering aan te brengen in de OZB. 
 
Of straatreiniging terecht is ondergebracht bij de afvalstoffenheffing, wordt nagekeken. 
 
De brede rioolheffing is nu nog niet opgenomen. Het begrip wordt ook nog niet gehanteerd. Het 
college geeft nog aan wat er onder de rioolheffing valt en wat dit betekent in relatie tot de 
afspraken over het rioolrecht. 
 
Het aanbrengen van de ondergrondse containers is nog niet afgerond. Een en ander is 
ondergebracht bij de afvalstoffenheffing. 
 
Er loopt een parkeeronderzoek in het kader van de ontwikkelingen Bergen Centrum en 
Egmond aan Zee. Het debat over de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage en 
wat dit betekent voor de tarieven moet nog gevoerd worden. Het is ondoenlijk om op dit 
moment inzicht te geven in de mogelijke consequenties van ondergronds parkeren op de 
tarieven.  
 
Bij de behandeling van de najaarsnota komt de parkeeropbrengst aan de orde. 
 
Het college reageert schriftelijk op de vraag om fiscaal onderzoek naar de forensenbelasting en 
wat de huidige constructies die huisjeseigenaren hanteren, betekenen voor de 
forensenbelasting.  
 
Cluster Grondgebied. 
 
Programma 2 – wonen. 
 
GL komt bij de behandeling van de begroting met een alternatief om het evenwicht tussen 
groen en rood te herstellen.  
 
Het CDA geeft mee om zorgvuldig om te gaan met de huurcontracten van eigendommen in het 
landelijk gebied. De vrijheid moet zo optimaal mogelijk benut worden. 
 
De PvdA vraagt na te gaan of in 2009 iets gedaan kan worden aan de Laanweg, gezien de 
beloftes die er zijn gedaan.  
 
GB zal bij de behandeling van de begroting voorstellen om een tweetal met name genoemde 
vuilnisbelten terug te geven aan de natuur. 
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Reactie college op de gestelde vragen. 
 
Een koppeling tussen het kaderbesluit en de begroting ontbreekt. Over het kaderbesluit moet 
de raad nog besluiten nemen. Het college bekijkt hoe dit opgelost kan worden.  
 
Het college is met de PvdA van mening dat het grondbeleid inclusief de exploitatie en 
onderhoud groen geactualiseerd moet worden. Een en ander moet met inachtneming van de 
contracten. Het is een actueel onderwerp. 
 
Momenteel vinden er geen verkopen gemeentelijke eigendommen plaats. Wel aankopen. Het 
zijn zeer complexe processen. Voordat inhoudelijk gesproken gaat worden over het 
grondbeleid, wil het college de raad in vertrouwelijkheid informeren over de stand van zaken en 
de processen die lopen. 
 
Het idee van sociale woningbouw bij de Haven en Texaco is niet verlaten. Sociale woningbouw 
wordt op een andere plek gerealiseerd. Zo spoedig mogelijk wordt hierover gerapporteerd. 
 
Nagegaan wordt of en zo ja waarom de renovatie Laanweg in Schoorl ontbreekt in de 
begroting.  
 
De kwaliteit van het groen en de inrichting openbare ruimte is een terugkerend item. 
 
Er wordt schriftelijk gereageerd op de vraag om inzicht te geven in de opbrengsten 
grondexploitatie. 
 
Ten aanzien van het klimaatbeleid wordt het programma 2005-2008 uitgevoerd. De effecten 
zijn terug te vinden in verslag MRA. Er is een aanzet gegeven voor een energie beleidsplan. 
De raad kan in maart voorstellen tegemoet zien. Omdat de financiële consequenties van de 
voorstellen nu nog niet in te schatten zijn, is hierover niets opgenomen in de begroting. 
 
De opgevoerde kosten De Blinkert betreft achterstallig onderhoud. Er is een onderhoudsplan. 
Dat moet worden uitgevoerd. Het betreft de buitenzijde van het gebouw. Er vindt een 
afstemming plaats met het accommodatiebeleid. De raad ontvangt voor de zomer 2009 
voorstellen over het accommodatiebeleid Schoorl. 
 
Sanering vuilstort. Een half jaar geleden is er een besluit genomen over het Anama terrein. De 
raad wordt nog schriftelijk geïnformeerd over of en zo ja welke terreinen er nog meer komen en 
wat de tijdsplanning is. 
 
Het opgenomen bedrag voor de sportvoorzieningen Egmond hebben betrekking op het 
totaalplaatje en niet alleen op de bouw van een sporthal.  
 
Uitgezocht wordt wat de reden is van de mindere uitgaven groen en milieu. 
 
Er wordt vanuit gegaan dat de door de provincie schriftelijk toegezegde cofinancieringen, ook 
daadwerkelijk gehonoreerd worden. 
 
Programma 6 – verkeer en vervoer. 
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
 
Het terrein bij de Fransman is een overloopterrein en geen transferium. In 2008 is geen enkele 
keer gebruik gemaakt van het overloopterrein.  
 
De provincie stopt met het uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust. De gemeente gaat 
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hiermee zelfstandig verder. Daarvoor zijn de gevraagde gelden nodig. De raad wordt nog 
geïnformeerd over de stand van zaken (achteraf of vooraf). Het college beraadt zich over het 
opstellen van een plan in navolging van wat er is gedaan met de provincie. 
 
Programma 7 – ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
 
Binnen de bestemmingsplanperiode worden zaken die spelen als gevolg van de WVG, 
meegenomen in het budget bestemmingsplan. Wanneer dat niet lukt dan moet er een apart 
bestemmingsplan opgesteld worden, die de WVG zaken regelt. Voor het einde van deze 
raadsperiode kunnen er 7 bestemmingsplannen gerealiseerd worden. De werkzaamheden 
liggen op schema. Wanneer nodig zal in overleg met de bestemmingsplancommissie 
overgegaan worden tot verschuiving van de prioriteiten. 
 
Voor het monumentenbeleid is geld gereserveerd. In de cultuur historie nota wordt uitleg 
gegeven over de besteding van de gelden in 2008, 2009 en een deel 2010 alsmede een 
tijdspad. De nota wordt nog aan de raad voorgelegd. De nota moet eerst de inspraak in.  
In dezelfde nota wordt een stelling opgenomen over de dorpsarchitect. De raad kan hierover de 
discussie nog angaan. 
 
In de begroting is een bedrag opgenomen voor aanpassing van De Oorsprong. Formeel is dit 
niet juist omdat De Oorsprong geen eigendom meer is van de gemeente. Over voorgestane 
aanpassingen aan de Oorsprong zal overleg moeten plaatsvinden met Kennemer Wonen 
alsmede over de vraag wie dat gaat betalen. Om te komen tot invulling van de 
omgevingskwaliteit is de post afgeraamd. 
 
De raad wordt nog geïnformeerd over projecten herallocatie ISV subsidies.  
 
Het college verwacht dat in het eerste kwartaal 2009 besluiten genomen kunnen worden over 
het Masterplan Bergen. Ten aanzien van het masterplan was het niet mogelijk over te gaan tot 
digitalisering van de plannen. voor de trajecten Schoorl Centrum, Egmond aan den Hoef en 
Egmond aan Zee worden de suggesties dienaangaande meegenomen. 
 
De raad wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het plan van uitwerking vliegveld.  
 
Het MOB is nog in de inventarisatiefase. De raad hoort ook hiervan zo spoedig mogelijk. 
 
Het doet het college deugd dat GB het beeldkwaliteitplan een goede zaak vindt. 
 
Het college heeft tot doel om voor alle kernen een structuurvisie op te stellen. Dit geeft 
duidelijkheid en kansen richting subsidiegevers. De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening vergt tijd. 
De bestemmingsplannen krijgen een andere functie. Daarom is een structuurvisie nodig. Het 
college vindt het een goede zaak om het proces bestemmingsplannen en het proces 
structuurvisie op elkaar af te stemmen. 
 
Dit jaar wordt gestart met de renovatie terrein Oude Hof. Het baggeren is daarvan een 
onderdeel. 
 
Het college stelt voor om in de eerste helft van 2009 van gedachten te wisselen over ISV; wat 
tot nu toe gedaan is. 
 
Voor de kostendekkendheid van leges gelden richtlijnen. De kosten zijn nu niet transparant. Er 
wordt naar gestreefd om dit inzicht na de reorganisatie te verschaffen.  
 
Cluster: Maatschappij. 
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Programma 4 – voorzieningen. 
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
 
Er zijn problemen met het huidige vervoersbedrijf als het gaat om leerlingenvervoer. De 
mogelijkheid bestaat dat acuut maatregelen genomen moeten worden om de problemen op te 
lossen. Dit kan leiden tot hogere kosten. Voor het college heeft het vervoer als zodanig grote 
prioriteit. Na een eventueel noodscenario zal openbare aanbesteding plaatsvinden. De kwaliteit 
van het leerlingenvervoer wordt hierin meegenomen. 
 
Het JOEB gebouw voldoet niet aan de eisen. Er moet onderzoek naar worden gepleegd. Het 
gebouw is eigendom van de kerk. Er zijn gesprekken gaande. Wanneer er meer bekend is 
wordt de raad geïnformeerd. Het door het JOEB bestuur gepresenteerde plan van aanpak 
wordt meegenomen. 
 
De raad wordt nog geïnformeerd over het WMO beleidsplan en de selectiepunten als 
communicatieonderdeel.  
 
Het voorstel om een kwaliteitsonderzoek naar de welzijnsbeleving van ouderen mee te nemen 
in het bredere WMO onderzoek, wordt ter harte genomen. 
 
Het in de begroting opgenomen bedrag kunstcollectie heeft betrekking op de te realiseren 
opbrengst uit verkoop. Er wordt nog niet direct verkocht. Eerst wordt bekeken wat er van de 
kunstcollectie ondergebracht wordt in het museaal centrum.  
 
Er zijn gesprekken gaande gericht op samenwerking tussen de bibliotheken. Het doel is de 
toename van de subsidies een halt toe te roepen.  
 
Voor de Adriaan Roland Holstschool vindt onderzoek plaats naar alternatieve locaties. 
Wanneer hierover meer duidelijk is, wordt dit met een financieel plaatje aan de raad 
voorgelegd. 
 
Binnen het college wordt gesproken over de te realiseren bezuiniging buitendienstactiviteiten. 
De beoogde bezuiniging wordt niet gerealiseerd. Het college beraadt zich over hoe hiermee om 
te gaan in relatie tot de kwaliteit. Een en ander komt terug in de raad. 
 
Programma 5 – economie. 
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
 
Ook het college streeft naar een economisch beleidsplan met daarin onderwijs, 
arbeidsmarktbeleid en hospitality valley. 
 
Programma 8 – zorg. 
 
Het baart GB zorgen dat voor het einde van het jaar “er veel plannen doorheen gejast worden”.
 
Reactie college op de gestelde vragen. 
 
Het is de bedoeling om in alle openbare gebouwen AED’s aan te brengen. Er wordt er vijf per 
jaar gerealiseerd. Dit heeft onder meer te maken met de benodigde instructies voor bediening. 
Het CDA doet de suggestie om niet alleen AED’s op te hangen in openbare gebouwen die 
uitsluitend overdag geopend zijn. Ook ’s avond moet de AED beschikbaar zijn. 
 
De stand van zaken uitleveren energiebox, wordt nagegaan. 
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Voor de armoedebestrijding van met name kinderen is extra geld gekregen van het rijk. 
Voorstellen daarover worden voorgelegd aan de commissie. 
 
In het verleden is veel gedaan aan fraudebestrijding. Het bestand is aardig op orde. Wanneer 
de indruk van fraude bestaat, dan wordt daarop actief ingezet. 
 
Het college is benieuwd naar de jurisprudentie over “passende arbeid” voor 
bijstandsgerechtigden. Bergen is nog niet met een dergelijke kwestie geconfronteerd. 
 
De analyses zoeklocaties zijn door de raadsleden in te zien. 
 
Recent is een memo verstrekt met de actuele stand van zaken Stichting Welzijn Bergen. 
Mevrouw Hobbelt ontvangt hiervan alsnog een exemplaar. 
 
Er wordt hard gewerkt aan het inhoud geven aan het centrum jeugd en gezin. De raad wordt 
schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken. 
 
De raad wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de kosten woonservice zones. Met de 
woningstichting moeten afspraken gemaakt worden om te komen tot de invulling van een 
zorgcomplex. 
 
In het kader van preventie alcohol en drugsmisbruik wordt op de basisscholen, samen met de 
Brijder stichting voorlichting gegeven.  
 
In 2009 is er een WMO raad. 
 
Er wordt nog een nadere toelichting verstrekt op de kosten beleidsplan maatschappelijke 
ondersteuning en volksgezondheid. 
 
Er wordt nog na kosten beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid. 
 
Sluiting.  
Er wordt dringend verzocht de algemene beschouwingen, moties en amendementen uiterlijk 
maandag 3 november om 12.00 uur digitaal aan te leveren bij de griffie. 
 
TOEZEGGINGEN 
 
Wethouder Stam zal in een vertrouwelijke bespreking inzicht geven in de lopende grondzaken, 
ter voorbereiding voor de actualisering van het grondbeleid. 
 
Wethouder Stam zal een discussie voorbereiden over de ISV, in de eerste helft van 2009.  
 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 17 oktober 2008 
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