
 

                                                                                                
 
 
VERSLAG Algemene raadscommissie van 11 november 2008 
  

Agendapunt A 2: Spreekrecht  er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht                                          
 

Agendapunt A 3: Najaarsnota 2008 en septembercirculaire 

Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: de heer Korver 
Leden: (PvdA) mevrouw Kindt, 
de heer de Leeuw, (CDA) de 
heer Ooijvaar, de heer Veldt,  
(Gemeentebelangen) de heer 
Bijl, mevrouw Luttik-Swart, 
(VVD) de heer Roem, de heer 
Houtenbos (later), (D66) de 
heer van Hall, (BOBbes) de 
heer Akkerman, de heer 
Hogendoorn. 
 

Collegeleden: 

De heer Stam  

Commissiegriffier: 

De heer Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
1. De inhoudelijke afwijkingen (deel A. per programma) van de najaarsnota 2008 vast te stellen; 
2. De financiële afwijkingen (deel B. per programma) van de najaarsnota 2008 vast te stellen;  
3. De bij punt 2 van dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; 
 
4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 427.000,- voor de aanschaf van software en daarvan 

de afschrijvingstermijn te stellen op 5 jaar (in afwijking op de Nota Activabeleid); 
 
 
5. Een krediet beschikbaar te stellen van € 20.000,- voor de aanschaf van mobiele telefoons en 

daarvan de afschrijvingstermijn te stellen op 3 jaar (in aanvulling op de Nota Activabeleid); 
6. Een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,- voor groen Saenegheest;; 
7. Een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000,- voor de aanschaf van 3 milieu opslag 

containers; 
8. Een krediet beschikbaar te stellen van € 55.000,- voor de reconstructie van de parkeerplaats te 

Hargen aan Zee; 
9. Een krediet beschikbaar te stellen van € 70.000,- voor de reconstructie van de Van 

Blaaderenweg; 
 

10. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het moment dat de, onder het 
preventief toezicht geldende, verklaring van geen bezwaar voor de begrotingswijziging door 
gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 
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Septembercirculaire: 

1. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging Algemene Uitkering voor de begroting 
van 2008 vast te stellen. 

2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging Algemene Uitkering voor de begroting 
van 2009 tot en met 2012 vast te stellen. 

 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 25 november 2008 X Hamerstuk 

septembercirculaire 
X Bespreekstuk 
Najaarsnota 

 
Opmerkingen2 

In verband met post 4 wordt het college gewezen op een aangenomen motie op 4 november j.l. 
 
Commissiebreed is er flinke kritiek op de overschrijdingen van de kredieten en er wordt 
gevraagd om een betere budgetdiscipline. De wethouder erkend dat. Er komt tijdig een nadere 
toelichting dan wel onderbouwing voor de posten onder 6 t/m 9.  Ten aanzien van de 
aan/verkoop van de brandweerauto zal het besluit expliciet worden gemaakt. De systematiek 
van de begrotingswijziging op basis van de najaarsnota is conform de recent door de raad 
vastgestelde Verordening artikel 212 en de rechtmatigheids regels van het BBV. 
De bijlage 5: Overzicht Reserves en Voorzieningen in de productenraming bij de 
Meerjarenbegroting, de aan de VVD verstrekte actuele cijfers over de ontwikkeling van de 
inkomsten parkeren en toeristenbelasting en de becijferingen van het renteresultaat , zullen 
beschikbaar worden gesteld aan de leden van de raad en commissie.  
 
De commissie heeft behoefte aan meer inzicht in de inhoudelijke en financiele opbrengsten van 
de reorganisatie. De fractievoorzitters zullen hun informatiebehoefte aan de 
gemeentesecretaris doorgeven. Op basis daarvan komt er een rapportage van het college 
richting commissie van januari (2009-01-13). 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

Agendapunt b 1: Algemeen spreekrecht 
 
Insprekers 
geen 
 
Opmerkingen 

geen 
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Agendapunt B 2: Overige onderwerpen  

Aanwezig 
Voorzitter: 
De heer Schiering 
 
Commissieleden: 
André van der Leij (PvdA) 
Nico Groot (CDA) 
Jan Apeldoorn (CDA) 
Hans Haring (GB) 
Rinke Butter (GB) 
Ruud de Jong (VVD) 
Alwin Hietbrink (GL) 
Anja de Ruiter (D66) 
Martin van der Hoek (D66) 
Ad Maarsse (BOBbes) 

Collegeleden: 
Adri Plomp, Jan Mesu 
 
 
 

Commissiegriffier: 
de heer De Vries 

 
Voorgenomen besluit 
Vaststellen verslagen Algemene Raadscommisie 14 en 15 oktober 2008 
Vaststellen toezeggingenlijst Algemene Raadscommisie 15 oktober 2008 
Lijst ingekomen stukken 
Mededelingen collegeleden 
Rondvraag commissieleden 
Opmerkingen 

Verslag ARC 15 oktober: 
Alwin Hietbrink: blz. 6  De Haven moet zijn  De Haaf;   
 
Mededelingen collegeleden: 
Jan Mesu: liggen op koers met het huisvesten van statushouders in het kader van de 
gemeentelijke taakstelling. Kennemer Wonen biedt alle vrijkomende woningen aan het 
transferpunt. Transferpunt bengt match tot stand met de statushouders. Vluchtelingenwerk 
begeleidt vervolgens de statushouder richting gemeente. Complimenten betrokken partijen. 
 
Rondvraag commissieleden: 
Hans Haring: er wordt in Elskhove een woning illegaal gewoond.                                     
Wethouder Mesu onderzoekt het en onderneemt actie. 
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Agendapunt B 3.1: Evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 

Aanwezig 
Voorzitter: 
De heer Schiering 
 
Commissieleden: 
André van der Leij (PvdA) 
Nico Groot (CDA) 
Jan Apeldoorn (CDA) 
Hans Haring (GB) 
Rinke Butter (GB) 
Ruud de Jong (VVD) 
Alwin Hietbrink (GL) 
Anja de Ruiter (D66) 
Martin van der Hoek (D66) 
Ad Maarsse (BOBbes) 

Collegeleden:  
Adri Plomp, Jan Mesu 

Commissiegriffier: 
de heer De Vries 

 
Voorgenomen besluit 
1. kennis te nemen van de evaluatie van de Stuurgroep Toerisme en Recreatie over de 

activiteiten in 2008; 
2. in te stemmen met het voorstel om in 2009 de activiteiten van de Stuurgroep Toerisme en 

Recreatie voort te zetten; 
3. in te stemmen met het voorstel om fase 1 en 2 voor de ontwikkeling van een beeldmerk 

voor Bergen te laten uitwerken door de Stuurgroep Toerisme en Recreatie. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 25 november 2008  bespreekstuk 
 
Opmerkingen 

Alwin Hietbrink onderschrijft het belang van het toerisme, maar plaatst kanttekeningen: 
a. Twijfels over draagvlak stuurgroep: alleen gemeente betaalt, ondernemers doen niets. 

Vinden ondernemers het wel belangrijk? 
b. Moeten de actviteiten door de gemeente betaald worden? Is dat niet de 

verantwoordelijkheid van de ondernemers? Het gaat nu om de betaling van de 
projectleider en de ondernemersborrel. Rendement is mager;  

c. Twijfels over ontwikkeling beeldmerk omdat opzet beperkt is (alleen ondernemers) en 
dekking wankel.   

Hans Haring:  
a. Vooraf hadden maatschappelijke doelen bepaald moeten worden, zodat de raad ook in 

de positie komt om te bepalen of die doelen bereikt zijn; 
b. Vraagt zich af of gesubsidieerde organisaties subsidie mogen geven aan derden; 
c. Signaleert dat er veel leden afhaken. Wat doet de stuurgroep daarmee? 
d. Waarom geen gelden van derden voor de portal? 

Ruud de Jong: 
a. kan zich vinden in het raadsvoorstel; 
b. juicht het ontwikkelen van een beeldmerk toe; 
c. stemt in met het achteraf verantwoorden van het uitvoeringsplan; 
d. vindt omvorming stuurgroep naar stichting juiste stap. 

Ad Maarsse: 
a. kan zich vinden in het raadsvoorstel; 
b. vindt citymarketing belangrijk; 
c. vindt de toename  met 30% van het aantal toeristen een hoge prioriteit om iets mee te 

doen. 
Nico Groot: 
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a. kan instemmen met het voorstel; 
b. is een project van 3 jaar en vindt dat inzicht in effecten vaag is. Meetbaar maken van 

vooraf geformuleerde prestaties is belangrijk; 
Jan Mesu: 

a. evaluatie werkt negatief voor de stuurgroep. Het is onduidelijk of werk door kan gaan en 
of we verder kunnen. Uitspraak raad over voortgang is daarom erg belanrijk; 

b. De portal is zelfstandig en valt onder Sichting Marketing Bergen. Bedruipt zichzelf; 
c. Citymarketing: het beeldmerk is geen slogan maar een toolkit om de gemeente op de 

kaart te zetten. Dit wordt breed door het bedrijfsleven in onze gemeente gedragen. 
d. Ondernemersborrel heeft €28,- gekost. Waar hebben we het over? Van belang is het 

doel: uitwisselen informatie door bijvoorbeeld presentaties.  
e. Gebrek aan belangstelling ondernemers Egmond wordt gesprek voor gepland. 
f. Door het instellen van een ondernemersfonds betaalt iedereen mee; 
g. Ondernemend Bergen blijft bestaan; 
h. Het is de bedoeling om nog 2 jaar door te gaan met betalen en dat het project dan 

verzelfstandigd wordt. 
i. Op de vraag of de opbrengst de uitgave rechtvaardigd stelt Jan dat de place-mates en 

strandkaart een groot succes waren; 
j. Het actviteitenplan 2009 volgt. Het ontwikkelen van een beeldmerk kost tijd en geld; 
k. Het ondernemersfonds kan een succes worden;  
l. Ondernemers haken niet af maar blijven agendalid. Egmond haakt af van 

Ondernemend Bergen; 
m. Iedereen kan op de Portal (marktwerking); 
n. Gemeente betaalt eerst € 20.000 en kijkt dan of en hoe verder; 

Alwin Hietbrink: 
a. veel ondernemers voelen zich niet vertegenwoordigd door de stuurgroep. Onderschrijft 

wel het Plaform en vindt zelfstandigheid belangrijk. 
b. Vindt dat er een termijn moet komen wanneer de verzelfstandiging vorm krijgt en vindt 

dat de gemeente dit kan stimuleren door afbouw van de subsidie; 
Anja de Ruiter: 

a. Akkoord met voorstel; 
b. Moeten niet te kruidenierig doen, geven weinig geldt uit voor toerisme; 
c. Resultaten zijn niet altijd tastbaar en het heeft tijd nodig; 
d. Is een gezamenlijk belang van gemeente en ondernemers. 

Alwin Hietbrink: 
a. Het gaat niet om het bedrag, maar wat er mee gebeurt; 
b. Verder gaat het om het draagvlak van de stuurgroep. 

Hans Haring: 
a. Is het eens met het voorstel en er mag wat hem betreft meer geld aan besteed worden; 
b. Vraagt nog wel hoe implementatie beeldmerk plaats vindt, hoe het in de markt wordt 

gezet en wat het kost?  
Nico Groot: 

a. Bewegwijzering ANWB naar strand is belangrijk voor promoten kust. 
Jan Mesu: 

a. De gemeente heeft een stimulerende rol; 
b. Portal is al in de markt gezet; 
c. Wil actieve interventies richting afhakers; 
d. Is een gezamenlijk belang van gemeente en ondernemers; 
e. Bebording wordt aan gewerkt, overleg gaat erg moeizaam;  
f. Doet de suggestie dat raad amendement indient voor een eindtermijn inclusief 

afbouwperiode: bijvoorbeeld na 3 jaar afbouwen; 
g. Bredere definiëring is geen probleem; 
h. Gemeente blijft een rol spelen (regiefunctie) en vindt huidige organisatie de juiste; 
i. Kwaliteiten van de afzondelijke kernen moeten tot hun recht komen bij uitwerking 

beeldmerk. Uitwerking vindt in fase 4 plaats.  
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Agendapunt B 3.2: Besteding Toerismefonds 

Aanwezig 
Voorzitter: 
De heer Schiering 
 
Commissieleden: 
André van der Leij (PvdA) 
Nico Groot (CDA) 
Jan Apeldoorn (CDA) 
Hans Haring (GB) 
Rinke Butter (GB) 
Ruud de Jong (VVD) 
Alwin Hietbrink (GL) 
Anja de Ruiter (D66) 
Martin van der Hoek (D66) 
Ad Maarsse (BOBbes) 

Collegeleden:  
Adri Plomp, Jan Mesu 

Commissiegriffier:  
de heer De Vries 

 
Voorgenomen besluit 
1. In te stemmen met de uitgangspunten van het Toerismefonds. 
2. In te stemmen met het voorstel van de besteding in 2008. 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 25 november 2008  Bespreekstuk 
 
Opmerkingen 

Alwin Hietbroek: 
a. Uitgangspunten fonds en rol raad opnemen; 
b. Middelen € 70.000 stuurgroep en € 50.000 toeristisch fonds in begroting opgenomen? 

Is er een plan voor de besteding fonds? 
c. Wat is het Reker pad in het wandelpadenplan? 

Jan Mesu: 
a. Komt voorstel uitgangspunten; doe als raad suggestie voor kaders; 
b. Rol raad is achteraf beoordelen uitgaven fonds; 
c. Middelen zijn in begroting opgenomen;  
d. Rekerpad is een folder van de VVV.  

Martin van der Hoek: akkoord vorostel. 
Ruud de Jong: akkoord voorstel. 
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Agendapunt B 4:Uitvoeringsprogramma Handhaving en Toezicht 2008, informatieve 
        bespreking 

Aanwezig 
Voorzitter: 
De heer Schiering 
 
Commissieleden: 
André van der Leij (PvdA) 
Nico Groot (CDA) 
Jan Apeldoorn (CDA) 
Hans Haring (GB) 
Rinke Butter (GB) 
Ruud de Jong (VVD) 
Alwin Hietbrink (GL) 
Anja de Ruiter (D66) 
Martin van der Hoek (D66) 
Ad Maarsse (BOBbes) 

Collegeleden:  
Adri Plomp, Jan Mesu, Hetty 
Hafkamp 

Commissiegriffier:  
de heer De Vries 

 
Voorgenomen besluit 
Geen. Uitvoeringsprogramma Handhaving en Toezicht 2008 is informatieve bespreking. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
4. Naar de Raad d.d.: n.v.t.   
 
Opmerkingen 

André vd Leij:Volgt jaarverslag en resultaten handhaving en zijn die stukken openbaar? 
Martin vd Hoek: Welke norm wordt gehanteerd? Minimaal of acceptabel? 
Rinke Butter: paragraaf 4.1 zin over economische groei is niet meer van toepassing. Verder 
vraagt hij zich af of er een klachtenprotocol is en of voor inwoners duidelijk is hoe de gemeente 
met klachten omgaat? 
Nico Groot: Er is afgesproken dat tijd geen argument is bij afhandeling van bezwaarschriften. 
Het oprekken van de termijn kan alleen op basis van juridische gronden. Verder vraagt hij zich 
af wat de effecten zijn van de hogere frequentie van handhaving op het strand en of de 
gemeente zichzelf ook handhaaft (Slotgracht). 
Hetty Hafkamp: 

a. Er komt een openbaar jaarverslag; 
b. Kwaliteitsnorm is minimaal. Daarmee wordt voldaan aan het beleidsplan; 
c. De zin over de economische groei wordt geschrapt; 
d. Als er geen klachtenprocedure is dan komt die er met een publicatie op de 

gemeentepagina (4x per jaar); 
e. Waarom termijnen verlengd worden komt in het jaarverslag; 
f. De kwestie rond de Slotgracht wordt nader uitgezocht; 
g. Effecten handhaving strand: minder overlast en meer toezicht op uitgiftepunt drank. 

Bijkomend effect boosheid. Met het nieuwe beleid wordt de problematiek van de 
uitgiftepunten opgelost. Volgend jaar wordt vooral gehandhaafd bij de paviljoens; 

h. Bij meldingen gaat het om de vraag of eigenaren van huurpanden deze panden 
goed onderhouden. Wordt er een melding gedaan van in gebreke blijven van de 
eigenaar in het doen van onderhoud dan volgt controle; 

Rinke Butter: Minder toezicht op risicovolle bouwwerken. Waar gaat dit over? 
André vd Leij: Toezicht buitengebied. Is dit een inhaalslag of nieuwe ontwikkeling?; 
Nico Groot: Handhaaft de gemeente ook het onderhoud eigen eigendommen? 
Hetty Hafkamp: 

a. Minder risicvolle bouwerken zijn bijvoorbeeld aanbouwen (serres/keukens); 
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b. Het gaat om een apart programma voor 2009 toezicht buitengebied; 
c. Handhaving onderhoud sloten wordt uitgezocht. Niet alles is op orde; 
d. Werkzaamheden gebruiksvergunning ’t Oude Raethuys hoogste prioriteit; 
e. Het onderhoud van sloten ligt bij het HoogHeemraadschap; 
f. De gemeente heeft een onderhoudsplicht voor eigen sloten. Dit wordt opgepakt en door 

de verantwoordelijk wethouder uitgezocht; 
g. Problematiek handhaving Slotgracht wordt nader uitgezocht. 

 
 
Agendapunt B 5.1: Beslissing op bezwaarschrift herziening van de bestemmingsplannen 
           Landelijk Gebied Noord, Schoorl-Dorpskern en omliggende kernen en 
           Bergen-Dorpskern Zuid 

Aanwezig 
Voorzitter: 
De heer Schiering 
 
Commissieleden: 
 
André van der Leij 
André van der Leij (PvdA) 
Nico Groot (CDA) 
Jan Apeldoorn (CDA) 
Hans Haring (GB) 
Rinke Butter (GB) 
Ruud de Jong (VVD) 
Alwin Hietbrink (GL) 
Anja de Ruiter (D66) 
Martin van der Hoek (D66) 
Ad Maarsse (BOBbes) 

Collegeleden:  
Adri Plomp, Jan Mesu 

Commissiegriffier:  
de heer De Vries 

 
Voorgenomen besluit 
I conform het advies van de CB de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te 
 verklaren; 
II en het bestreden besluit te handhaven. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
5. Naar de Raad d.d.: 25 november 2008  hamerstuk 

 
Opmerkingen 

Nico Groot: Voorbereidingsbesluit bevriest huidige toestend. Raad heeft uitgesproken dat niet 
te doen omdat bij vernieuwing van bestemmingsplannen dat geen rol mag spelen. 
Rinke Butter: Voorbereidingsbesluit is een juridisch middel om een ongewenste ontwikkeling 
tegen te gaan. Gemeente is goed bezig.   
 
Adri Plomp: Afgesproken is bij een gewenste ontwikkeling door te gaan en bij een niet 
gewenste ontwikkeling te bevriezen. Gewenste ontwikkelingen vallen dus niet onder de 
bevriezing. In dit geval is er sprake van een ongewenste ontwikkeling.  
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Agendapunt B 5.2: Nieuwe procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in  
           planschade en het daarbij behorende mandaatbesluit 

Aanwezig 
Voorzitter: 
De heer Schiering 
 
Commissieleden: 
 
André van der Leij 
André van der Leij (PvdA) 
Nico Groot (CDA) 
Jan Apeldoorn (CDA) 
Hans Haring (GB) 
Rinke Butter (GB) 
Ruud de Jong (VVD) 
Alwin Hietbrink (GL) 
Anja de Ruiter (D66) 
Martin van der Hoek (D66) 
Ad Maarsse (BOBbes) 

Collegeleden:  
Adri Plomp, Jan Mesu 

Commissiegriffier:  
de heer De Vries 

 
Voorgenomen besluit 
• vast te stellen de volgende Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in 

planschade gemeente Bergen 2008 (enzovoort) 
• Mandaat te verlenen aan de gemeentesecretaris, met de bevoegdheid tot verlening van 

ondermandaat aan medewerkers, betreffende de bevoegdheden op grond van de artikelen 
2, 3 en 4 van de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 
gemeente Bergen 2008 en wel overeenkomstig de bij dit besluit behorende aanpassing van 
het “Overzicht behorende bij het delegatie- en mandaatbesluit van de gemeente Bergen 
2006”.  

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
6. Naar de Raad d.d.: 25 november 2008   hamerstuk 
 
Opmerkingen 

Martin van der Hoek vond het een moeilijk toegankelijk stuk. 
 
 
 
 
 
Bergen, 18 november 2008. 
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