
 

                                                                                                
 
VERSLAG Algemene Raadscommissie van 2 december 2008 
  
 

Agendapunt A 1: Opening en vaststellen agenda 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: de heer Schiering, 
Leden: (PvdA) de heren van 
der Leij en de Leeuw, (CDA) 
de heren Groot en Zwart en 
mevrouw Boers, (GB) 
mevrouw Luttik-Swart en de 
heer Butter, (VVD) de heer 
Houtenbos, (GL) de heer 
Edelschaap, (D66) de heer 
van der Hoek, (BOBbes) de 
heer Hogendoorn. 
 

Collegeleden: 

De heer Mesu  

Commissiegriffier: 

De heer Kooiman 

 

Agendapunt A 2: Spreekrecht  Door de heer Haan, namens de VtV Oosthoek  en heer          
Lemaire, namens zichzelf, maken gebruik van het algemeen spreekrecht.                                                      
 
Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: de heer Schiering, 
Leden: (PvdA) de heren van 
der Leij en de Leeuw, (CDA) 
de heren Groot en Zwart en 
mevrouw Boers, (GB) 
mevrouw Luttik-Swart en de 
heer Butter, (VVD) de heer 
Houtenbos, (GL) de heer 
Edelschaap, (D66) de heer 
van der Hoek, (BOBbes) de 
heer Hogendoorn. 
 

Collegeleden: 

De heer Mesu  

Commissiegriffier: 

De heer Kooiman 

 
Opmerkingen2 

De heer Haan vraagt namens de Volkstuinvereniging De Oosthoek aandacht voor een 
spoedige ingebruikneming van de met Rijkswaterstaat afgesproken nieuwe locatie voor de 
volkstuinen. Dit heeft inmiddels door gemeentelijk handelen veel vertraging opgelopen. 
De insteek van de commissieleden is dat de mensen op tijd moeten kunnen beginnen met 
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“tuinen.” Wethouder Mesu zegt toe dit door te geven aan de burgemeester en de vereniging en 
de commissie te laten infomeren over de vervolgstappen van de gemeente. 
 
De heer Lemaire vraagt aandacht voor de zijns inziens te afwachtende houding van de 
gemeente met betrekking tot het aanpakken van gevaarlijke situaties, door gebrekkige 
bestrating, in het centrum van Bergen. Toezeggingen worden niet nagekomen, de aanpak van 
sommige plekken wordt te laat gedaan. Wethouder Mesu zegt toe de inbreng van de heer 
Lemaire te bespreken in het portefeuillehoudersoverleg openbare werken, na te gaan wat er al 
gebeurd is, na te gaan welke gevaarlijke plekken er nog zijn en indien noodzakelijk zo mogelijk 
spoedig noodreparaties te laten uitvoeren. De heer Lemaire en de commissie zulen hiervan op 
de hoogte worden gesteld.  
 
De heer Groot vraagt aandacht voor een meer klantvriendelijk afdoeningsbrief aan mensen die 
een claim neerleggen bij de gemeente. 
 
Wethouder Mesu meldt  dat er € 225.000  subsidie door de provincie is toegekend voor de 
aanleg van de rotonde Camperduin en dat de subsidie voor het oplossen van de wateroverlast 
voor kerstmis wordt overgemaakt.  
 

Agendapunt A 3: Vaststellen beleidsnotitie Ruimtelijke visie hotels en pensions 
 

Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: de heer Schiering, 
Leden: (PvdA) de heren van 
der Leij en de Leeuw, (CDA) 
de heren Groot en Zwart en 
mevrouw Boers, (GB) 
mevrouw Luttik-Swart en de 
heer Butter, (VVD) de heer 
Houtenbos, (GL) de heer 
Edelschaap, (D66) de heer 
van der Hoek, (BOBbes) de 
heer Hogendoorn. 
 

Collegeleden: 

De heer Mesu  

Commissiegriffier: 

De heer Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
1.Vast te stellen de nota van beantwoording inspraakreacties ruimtelijke visie op hotels en 
pensions 
 2.Vast te stellen de beleidsnotitie ruimtelijke visie op hotels en pensions (inclusief de 
“toeristische analyse op de verblijfsaccommodatie”) 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de ARC van 13 januari 2009 ter 
bespreking en advisering. 
 
 

Noot van de griffier: 
nieuw raadsvoorstel en 
amendeerbaar –besluit 
volgen. 
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Opmerkingen2 

De commissie constateert dat er onvoldoende informatie beschikbaar is omdat zonder de nota 
en inspraakreacties welke niet op papier beschikbaar zijn gesteld bespreking onmogelijk is.  
 
De heer Vlak wordt in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van het spreekrecht. Hij is het 
niet eens met het in de nota opgenomen beleid, dat zijns inziens de ondernemende horeca zal 
demotiveren; er wordt teveel wegbestemd en er is sprake van tegenwerking. 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 

Agendapunt A 4: Evaluatie heffing toeristenbelasting 

Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: de heer Schiering, 
Leden: (PvdA) de heren van 
der Leij en Stet, (GB) 
mevrouw Luttik-Swart en de 
heer Butter, (VVD) de heer 
Houtenbos, (GL) de heer 
Edelschaap, (D66) de heer 
van der Hoek, (BOBbes) de 
heer Hogendoorn. 
 

Collegeleden: 

De heer Mesu  

Commissiegriffier: 

De heer Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
Kennisnemen van het collegebesluit over het al dan niet handhaven van de huidige methodiek 
van het heffen van toeristenbelasting.  
Kennisnemen van de huidige gang van zaken rondom de heffing van de toeristenbelasting en 
van de beleving van de ondernemers in de toeristenbranche. 
 
ADVIES: niets aan de raad voorleggen, alles blijft zoals het nu gaat. Of terug naar B&W 
voor ander advies. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar BenW voor:  
Naar ARC voor:   
Anders Niet naar raad. Commisie heeft er kennis van genomen. 
 
Opmerkingen2 

De commissie vraagt aandacht voor de mogelijkheid van een voorlopige aanslag in het begin 
van het belastingjaar en een uitbreiding van de forfetaire heffing naar de niet beroepsmatige 
verhuur. Men is tevreden over de evaluatie en de wijze waarop deze is uitgevoerd. 
 
Wethouder Mesu zegt toe, na te gaan of een systeem van voorlopig aanslaan en later definitief 
afrekenen, iets oplevert.  
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
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Agendapunt A 5: Vaststellen belasting- en retributieverordeningen 2009 

Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: de heer Schiering, 
Leden: (PvdA) de heren van 
der Leij en Stet, (CDA) de 
heer Groot, (GB) mevrouw 
Luttik-Swart en de heer Butter, 
(VVD) de heer Houtenbos, 
(GL) de heer Edelschaap, 
(D66) de heer van der Hoek, 
(BOBbes) de heer 
Hogendoorn. 
 

Collegeleden: 

De heer Mesu  

Commissiegriffier: 

De heer Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
Vast te stellen de belasting- en retributieverordeningen 2009. 
 
Noot griffier: ook de bijbehorende tarieventabellen dienen door de raad te worden vastgesteld. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 16 december 2009 X Hamerstuk  

Overige 
verordeningen 

X Bespreekstuk 
Verordening 
Toeristenbelasting 

 
Opmerkingen2 

• Wethouder Mesu gaat na hoe een publieksvriendelijke informatiefolder gemaakt kan 
worden over heffing bouwleges. 

• Het staatje “opbrengsten belastingen” uit de bijlage “paragraaf G: Lokale heffingen” bij het 
raadsvoorstel wordt geactualiseerd en nagezonden. 

• De wethouder zegt toe de meeropbrengsten OZB inzichtelijk te maken (waardestijging, 
tariefstijging, autonome ontwikkelingen). 

• Voor de raadsvergadering komt uitsluitsel over de provinciale toestemming op het houden 
van een negatieve voorziening rioolrechten. 

• Aan het raadsvoorstel zullen de niet genoemde tarieventabellen worden toegevoegd. 
• De VVD komt met een stemverklaring bij de verordening OZB. 
• Meerdere fracties zullen bij de toeristenbelasting terug komen op het mogelijk maken van 

het opleggen van een voorlopige aanslag en een uitbreiding van de forfetaire heffing naar 
de niet beroepsmatige verhuur. 

 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
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Agendapunt B 1: Opening en vaststellen agenda 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: mevrouw Hobbelt  
Leden: (PvdA) de heer Van 
Huissteden, mevrouw 
Hendriks, (CDA) de heer 
Ooijevaar en mevrouw Boers, 
(GB) mevrouw Diels, de heer 
Haring, de heer Zeiler (VVD) 
de heer Meedendorp, (GL) de 
heer Hietbrink, (D66) de heer 
Van Hall, (BOBbes) de heer 
Maarsse. 

Collegeleden: 

Mevrouw Hafkamp 

Mevrouw Trap  

Commissiegriffier: 

De heer De Vries 

 

Agendapunt B 2: Overige onderwerpen 
Verslag voorgaande ARC, toezeggingenlijst, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en commissie 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: mevrouw Hobbelt  
Leden: (PvdA) de heer Van 
Huissteden, mevrouw 
Hendriks, (CDA) de heer 
Ooijevaar en mevrouw Boers, 
(GB) mevrouw Diels, de heer 
Haring, de heer Zeiler (VVD) 
de heer Meedendorp, (GL) de 
heer Hietbrink, (D66) de heer 
Van Hall, (BOBbes) de heer 
Maarsse. 

Collegeleden: 

Mevrouw Hafkamp 

Mevrouw Trap  

Commissiegriffier: 

De heer De Vries 

 
Voorgenomen besluit 
Vaststellen verslag Algemene Raadscommisie 11 november 2008. 
Vaststellen toezeggingenlijst Algemene Raadscommisie t/m 11 november 2008. 
Lijst ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen. 
Mededelingen collegeleden. 
Rondvraag commissieleden. 
 
Opmerkingen2 

Het verslag van de Algemene Raadscommissie van 11 november 2008 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
De toezegginglijst t/m 11 november 2008 wordt gewijzigd. Afgevoerd worden de toezeggingen: 
08/10, 08/11,08/15,08/19, 08/20,08/23.            
Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
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(vervolg opmerkingen) 
De lijst met ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen. De brief van de heer 
Verboon (0813762) inzake armoede bestrijding wordt betrokken bij de behandeling van de 
planning en aanpak (armoede) participatiebeleid kinderen 1e kwartaal 2009. 
 
Door het college worden de volgende mededelingen gedaan. 
- Gedeelte ondersteunende begeleiding bij mensen met psychosomatische klachten vindt nu 
plaats vanuit de WMO (was AWBZ). Beleid moet nog worden vastgesteld. Het jaar 2009 wordt 
als overgangsjaar beschouwd.  
- Op 12 december 2008 wordt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de leveranciers 
voor hulp bij het huishouden getekend. 
- Er is meer tijd nodig voor het herstructureringstraject Stichting Welzijn Bergen (SWB). 
Afronding traject medio januari/februari 2009. Met Kennemer Wonen is afgesproken, dat de 
gemeente en/of de SWB het gebouw De Oorsprong kan blijven huren.  
- Gemeente gaat samen met Poland architecten kunstenaars uitnodigen om met ideeën te 
komen voor de invulling van panelen voor de Nieuwe Bergense School. 
- Er worden deze week 466 energieboxen uitgereikt. 
- Kerstgratificatie 2008 minima wordt 10 december aan de mensen overgemaakt. 
- Er is subsidie toegekend door de provincie van € 225.000 voor de aanleg van de rotonde 
Herenweg-Hondboscheweg.  
 
Door de commissieleden worden de volgende vragen gesteld. 
- Fractie van GroenLinks heeft een brief gekregen van Volkstuinenvereniging De Oosthoek. Er 
is bezorgdheid over de nieuwe locatie. 
- Fractie Gemeentebelangen BES stelt aanvullend de vraag of de kassen teruggeplaatst 
mogen worden? 
T Wethouder Plomp is op zoek naar nieuwe locatie. Vragen worden onder zijn aandacht 
gebracht. 
- Fractie CDA vraagt of de storting in sociaal fonds de uitwerking van de 30% regeling 
woningbouw frustreert en of er een projectontwikkelaar heeft afgehaakt. 
T Wethouder Trap zegt toe hierover de commssie te informeren middels een memo. 
 

Agendapunt B 3: Bespreking voortgang realisatie Museaal Centrum 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: mevrouw Hobbelt  
Leden: (PvdA) de heer Van 
Huissteden, mevrouw 
Hendriks, (CDA) de heer 
Ooijevaar en mevrouw Boers, 
(GB) mevrouw Diels, de heer 
Haring, de heer Zeiler (VVD) 
de heer Roem, de heer 
Meedendorp, (GL) de heer 
Hietbrink, (D66) de heer Van 
Hall, (BOBbes) de heer 
Maarsse. 

Collegeleden: 

Mevrouw Hafkamp 

Mevrouw Trap  

Commissiegriffier: 

De heer De Vries 

 
Insprekers 
Mevrouw L. van Meurs, namens Kunstenaarscentrum Bergen. 
Haar bijdrage is op de website geplaatst. 
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Voorgenomen besluit 
In vervolg op de motie van 4 november 2008 moet de commissie bezien of, wanneer, waar en 
hoe dit onderwerp opnieuw aan de orde komt. 
 
Opmerkingen2 

Door de fracties worden vragen gesteld over de exploitatiebegroting, het pachtcontract, 
haalbaarheid no go-go moment in mei 2009, het niet nakomen van afspraken volgende uit het 
amendement (plan groen, exploitatie, organisatiestructuur), juridische binding 
intentieverklaring, risicomanagement en rechtspositie Stichting. 
De portefeuillehouder geeft een uitgebreide toelichting over de voortgang in het proces. Om de 
commissie continu en uptodate op de hoogte te houden zullen de Nieuwsbrieven voortaan ook 
worden toegezonden aan de commissie. De raad zal in mei 2009 het GO of NO GO besluit 
moeten nemen. Dan zal dit onderwerp dus ook worden besproken in de commissie. 
T Zodra er iets te melden is over de exploitatiebegroting komt de portefeuillehouder daarop 
terug in de commissie. Het streven is maart 2009. 
De fractie Gemeentebelangen BES wil het onderwerp agenderen voor de raadsvergadering 
van 16 oktober 2008. De griffier geeft aan dat dit aan het presidium is en niet aan de 
commissie. Er is immers geen raadsbesluit of raadsvoorstel waar de commissie over adviseert. 
Het onderwerp kan alleen tijdens de vaststelling van de raadsagenda worden toegevoegd aan 
de agenda indien de raad daarmee instemt.  
Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

Agendapunt B 4: Vaststellen Verordening Langdurigheidstoeslag Bergen 2009 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: mevrouw Hobbelt  
Leden: (PvdA) de heer Van 
Huissteden, mevrouw 
Hendriks, (CDA) de heer 
Ooijevaar en mevrouw Boers, 
(GB) mevrouw Diels, de heer 
Haring, de heer Zeiler (VVD) 
de heer Roem, de heer 
Meedendorp, (GL) de heer 
Hietbrink, (D66) de heer Van 
Hall, (BOBbes) de heer 
Maarsse. 

Collegeleden: 

Mevrouw Hafkamp 

Mevrouw Trap  

Commissiegriffier: 

De heer De Vries 

 
Voorgenomen besluit 
1. Vast te stellen de Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Bergen 2009; 
2. Het budget voor de bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen toe te voegen aan de 

middelen voor de langdurigheidstoeslag; 
3. De mogelijkheid om van de regeling gebruik te maken vast te stellen op 120% van de 

bijstandsnorm; 
4. De financiële gevolgen voor 2009 incidenteel te dekken uit de algemene middelen onder 

verwijzing naar de toegevoegde middelen aan het gemeentefonds voor armoedebestrijding 
(amendement Tang/Spekman); 

5. Het college op te dragen in de perspectiefnota 2009 zorg te dragen voor structurele 
dekking;  

6. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; 
7. 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. 
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 16 december 2009  Bespreekstuk 

 
 
Opmerkingen2 

Politieke discussiepunten: voorliggende voorziening, verstrekking op aanvraag of ambtshalve. 
 

Agendapunt B 5: Vaststellen Verordening Kerstgratificatie voor de minima 2008 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: mevrouw Hobbelt  
Leden: (PvdA) de heer Van 
Huissteden, mevrouw 
Hendriks, (CDA) de heer 
Ooijevaar en mevrouw Boers, 
(GB) mevrouw Diels, de heer 
Haring, de heer Zeiler (VVD) 
de heer Roem, de heer 
Meedendorp, (GL) de heer 
Hietbrink, (D66) de heer Van 
Hall, (BOBbes) de heer 
Maarsse. 

Collegeleden: 

Mevrouw Hafkamp 

Mevrouw Trap  

Commissiegriffier: 

De heer De Vries 

 
Voorgenomen besluit 
Ter uitvoering van de in de door de gemeenteraad in de vergadering van 4 november 2008, 
aangenomen motie nr. 10 aan inwoners van de gemeente Bergen met een inkomen tot 120% 
van de bijstandsnorm een eenmalige uitkering te verstrekken van € 50,00 per huishouden. 
Het benodigde budget ad € 30.000,00 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene 
middelen. 
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 16 december 2009 Hamerstuk 
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Agendapunt B 6: Handhavingsbeleid permanente bewoning recreatiewoningen 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 

Voorzitter: mevrouw Hobbelt  
Leden: (PvdA) de heer Van 
Huissteden, de heer De 
Leeuw (CDA) de heer Zwart, 
de heer Groot, mevrouw 
Boers, (GB), de heer Haring, 
de heer Zeiler (VVD) de heer 
Roem, de heer Meedendorp, 
(GL) de heer Hietbrink, (D66) 
de heer Van Hall, de heer Van 
de Hoek (BOBbes) de heer 
Maarsse, de heer 
Hogendoorn. 

Collegeleden: 

Mevrouw Hafkamp 

  

Commissiegriffier: 

De heer De Vries 

 
Voorgenomen besluit 
a) Vast te stellen de beleidsuitgangspunten voor de aanpak van illegale bewoning van 

recreatiewoningen; 
1. dat de illegale bewoning van recreatiewoningen op termijn beëindigd moet worden; 
2. dat hierbij als peildatum 1 april 2008 wordt vastgesteld; 
3. dat overtreders van voor de peildatum een persoonlijke gedoogbeschikking (pgb) voor 

onbepaalde tijd krijgen; 
4. dat de aanvrager hierbij zelf moet aantonen dat de woning voldoet aan hoofdstuk 2 en 

3 van het Bouwbesluit; 
5. dat de gemeente informatie geeft over hoe de woning kan voldoen aan het 

Bouwbesluit; 
6. dat nieuwe overtreders onder voorwaarden een persoonlijke gedoogbeschikking 

kunnen krijgen waarin een termijn van maximaal 3 jaar wordt gegeven voor 
overbruggingshuisvesting. In incidentele gevallen kan deze termijn met 2 jaar verlengd 
worden. 

b) Om per 01-01-2009 voor de uitvoering van dit project € 301.000,-- beschikbaar stellen via 
een bestemmingsreserve ‘Project handhaving permanente bewoning recreatiewoningen’ en 
daarvan: 
1. voor de werkzaamheden in 2009 € 172.000,-- te mogen uitnemen; 
2. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen;  
3. 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. 

c) Het college op te dragen het beleid uit te werken in een plan van aanpak. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 16 december 2009  Bespreekstuk 

 
 
Opmerkingen2 

Politieke discussiepunten: peildatum, driejarentermijn tijdelijke huisvesting. 
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