
VERSLAG Algemene raadscommissie van 9 september 2009 
  

Agendapunt A 1: Spreekrecht                                                                                                       

Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: mevrouw Hobbelt 
Leden: (PvdA) de heer Van 
Huissteden, (CDA) de heer 
Ooijvaar, de heer Zwart, 
(Gemeentebelangen) de heer 
Haring, de heer Schiering, 
mevrouw Luttik-Swart, (VVD) 
de heer Roem, (GroenLinks) 
de heer Hietbrink, (D66) 
mevrouw De Ruiter, (BOBbes) 
de heer Maarsse (later), de 
heer Hogendoorn. 
 

Collegeleden: 

Jan Stam, Hetty Hafkamp 

Commissiegriffier: 

Dick de Vries 

 
Spreekrecht 
1. De heer Brouwer, namens Bewonersvereniging Bergen Centrum, Evenementenbeleid             
2. De heer Stenis, namens Koninklijke Horeca Nederland en HBBZ, Evenementenbeleid             
3. De heer Lemair, namens Fobes, Evenementenbeleid 
     

Agendapunt A 2: Evenementenbeleid 

Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: mevrouw Hobbelt 
Leden: (PvdA) de heer Van 
Huissteden, (CDA) de heer 
Ooijvaar, de heer Zwart, 
(Gemeentebelangen) de heer 
Haring, de heer Schiering, 
mevrouw Luttik-Swart, (VVD) 
de heer Roem, (GroenLinks) 
de heer Hietbrink, (D66) 
mevrouw De Ruiter, (BOBbes) 
de heer Maarsse, de heer 
Hogendoorn. 
 

Collegeleden: 

Jan Stam, Hetty Hafkamp 

Commissiegriffier: 

Dick de Vries 
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Voorgenomen besluit 
De nota Evenementenbeleid gemeente Bergen 2008 vast te stellen waarbij expliciet wordt 
besloten: 
1. Onderzoek te starten naar de mogelijkheden van evenemententerreinen; 
2. Kleine niet belastende evenementen vrij te stellen van vergunningplicht en om te zetten 

naar een melding; 
3. Evenementen voor een goed doel georganiseerd door vrijwilligers vrij te stellen van leges; 
4. Onderzoek te doen naar de kostendekkendheid van leges evenementenvergunning; 
5. De in te zetten capaciteit voor toezicht en handhaving wordt opgenomen in de 

Handhavingsprogrammering en het Milieuprogramma. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 23 september 2008   Hamerstuk X Bespreekstuk 
 
 
Opmerkingen P

2 

Het besluit: “de nota Evenementenbeleid gemeente Bergen 2008 vast te stellen waarbij 
expliciet wordt besloten:” ook als beslispunt opnemen in raadsvoorstel. 
 
T De burgemeester onderzoekt of een “ACTAL toetsing”  nog mogelijk is.  
 
De heer Roem komt in de raad terug op de vrijstelling voor een goed doel en de heer Maarsse 
op het aanwijzen van evenemententerreinen. 
P

2.
P Stemming, toezeggingen en opmerkingen. 

Agendapunt A 3: Centraal onderkomen buitendienst en brengdepots 

Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: de heer Schiering 
Leden: (PvdA) de heer Van 
Huissteden, de heer Van der 
Leij, (CDA) de heer Ooijvaar 
en de heer Zwart, 
(Gemeentebelangen) de heer 
Haring, mevrouw Luttik-Swart, 
(VVD) de heer Roem, de heer 
Meedendorp, (GroenLinks) de 
heer Hietbrink, (D66) mevrouw 
De Ruiter, (BOBbes) de heer 
Hogendoorn, mevrouw 
Limbeek. 
 

Collegeleden: 

Jan Stam, Hetty Hafkamp 

Commissiegriffier: 

Dick de Vries 

 
Voorgenomen besluit 
1. Een nieuw centraal onderkomen (inclusief centraal brengdepot) te realiseren voor de 

“buitendienst”van de afdeling Beheer en Onderhoud. 
2. Het college opdracht te geven tot: 

• Het onderhandelen met het Ministerie van Landbouw ten einde het MOB-complex 
aan de Hoeverweg te verwerven; 

• Het onderbrengen van de centrale werf aldaar; 
• Het in stand houden van een dependance brengdepot op de huidge locatie van de 

gemeentewerf in Schoorl; 
• Het doen van onderzoek naar een extra brengmogelijkheid van takken/tuinafval. 
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
 
Naar ARC d.d.: 
11 november 2008 

Opnieuw in discussie brengen, na besluitvorming gebiedsvisie. 

 
Opmerkingen2 

De commissie heeft een groot aantal kanttekeningen geplaatst bij het stuk en vindt het op een 
aantal punten onvolledig en niet rijp voor besluitvorming in de komende raadsvergadering. Ook 
met het oog op de behandeling van de Gebiedsvisie in oktober verwijst de commissie het stuk 
terug naar de vergadering van de algemene raadscommissie in november. Het is aan de 
wethouder om het stuk dan al dan niet gewijzigd aan te bieden aan de commissie. 
 
T Wethouder Stam verschaft duidelijkheid over de exacte oppervlakte van het MOB-complex. 
  
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

Agendapunt B1: Overige onderwerpen 1

1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen 

Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Voorzitter: de heer Korver 
Leden: (PvdA) Mevrouw Kindt, 
de heer Zeiler, (VVD) de heer 
Meedendorp, (BOBbes) de 
heer Maarsse, de heer 
Akkerman. 
 

Collegeleden: 
 
Jan Mesu, Adri Plomp 
 
 
 
 
 

Commissiegriffier: 
 
Ton Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
1. Vaststellen verslaggen raadscommisies juni 2008 
2. Vaststellen toezeggingenlijsten raadscommisies 
3. Kennisnemen van lijst ingekomen stukken 
4. Mededelingen van collegeleden en commissieleden 
 
Opmerkingen2 

1. De besluitenlijsten van de voormalige raadscommisie Maatschappelijke Zaken van 5 juni 
2008, Ruimte en Beheer van 5 juni 2008, Bestemmingsplannen van 10 juni 2008, 
Bestuurlijke Zaken van 11 juni 2008, worden ongewijzigd vastgesteld. 

2. Als bijlage de verwerking van de toezeggingenlijsten van de voormalige raadscommissies. 
3. Conform besloten. 
4. Er worden mededelingen gedaan over een verdergaande samenwerking tussen de 

bibliotheken Bergen, Heiloo en Langedijk, voortgang opzet projectgroep Museaal Centrum 
Bergen, in regionaal verband starten met vroegtijdige aanpak voorkomen schoolverzuim en 
schooluitval, verordening IMO wacht op modelverordening VNG, strandsuppleties ook voor 
de kust van de gemeente Bergen. 
 
Een oproep om de opening van het kunstgrasveld op zondag 14 september bij te wonen. 

 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

                                                 
1  
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Agendapunt B 2: Telecommunicatieverordening 2008 

Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: de heer Korver 
Leden: (PvdA) Mevrouw Kindt, 
de heer Zeiler, (VVD) de heer 
Meedendorp, (BOBbes) de 
heer Akkerman. 
 

Collegeleden:  

Jan Mesu, Adri Plomp 

Commissiegriffier:  

Ton Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
Vast te stellen de Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, 
instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk in of op openbare gronden. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 23 september 2008 X Hamerstuk  Bespreekstuk 
 
Opmerkingen P

2 

Unaniem besloten. 
 
P

2.
P Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
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