
 

                                                                                                
 
 
Concept VERSLAG Algemene raadscommissie van 9 september 2010 
  
 
Agendapunt A 1: Opening                                                                                                             
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Groot (CDA); van 
Leijen, Zeiler (GBB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Edelschaap, Braak – van 
Kasteel (GL); de Ruiter, van 
der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
H. Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Agendapunt A 2: Spreekrecht                                                                                                            
 
Spreekrecht 
R. Lindhout namens Gasalarm 2, geeft aan dat zij alle wettelijke procedures tot het einde 
blijven doorzetten, hopelijk samen met de gemeente Bergen, ook nu de andere gemeenten wel 
meewerken aan vergunningverlening voor ondergrondse gasopslag (Bergermeer Gasopslag) 
 
Mededelingen college                                                                                                         
Bergermeer Gasopslag: 
Wethouder Hietbrink geeft aan dat de veiligheid van onze inwoners voorop staat en die kan 
niet worden afgekocht, Bergen ziet in het gewijzigde standpunt van de regio gemeenten geen 
reden haar standpunt ten aanzien van de gasopslag te herzien ( negatieve gevolgen regionale 
werkgelegenheid – niet meest milieuvriendelijk alternatief – kansen op en gevolgen van  
mogelijke aardbeving), Bergen zal in ieder geval blijven deelnemen aan het 
samenwerkingsverband dat door de vier gemeenten in het leven is geroepen om de regionale 
belangen te behartigen,  op dit moment is nog onduidelijk of de andere gemeenten ook zullen 
blijven samenwerken in dit verband, Bergen blijft weigeren medewerking te verlenen aan de 
vergunningverlening.  
 
De heer Groot (CDA) vraagt naar de financiële gevolgen van deze stellingname, de heer van 
de Leij zet vraagtekens bij de overgebleven “samenwerking”.  
 
T: het antwoord op de vraag van de heer de Groot wordt schriftelijk gegeven. 
 
Overige mededelingen: opgenomen onder verslag  B3 

- er wordt bestuurlijk overleg gevoerd met de provincie over ruimtelijke ontwikkelingen 
nabij Egmond aan Zee / Egmond ad Hoef, informatie volgt; 

- het voordelige begrotingssaldo uit de Perspectiefnota is bij de Najaarsnota omgeslagen 
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in een negatief saldo van ca 5 a 6 ton, ondermeer door de kosten van de branden; 
- de actie Zonnepaneel laat een verdubbeling van de deelname te zien t.o.v., vorig jaar. 

 
 
 
 
Agendapunt A 3: Inventarisatie rol college in kustbeheersplan uit Natura 2000 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Groot (CDA); van 
Leijen, Zeiler (GBB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Edelschaap, Braak – van 
Kasteel (GL); de Ruiter, van 
der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
H. Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
 
Voorgenomen besluit 
Niet van toepassing, onderwerp op verzoek VVD op de agenda geplaatst. 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Anders T: de vragen van raadsleden worden schriftelijk beantwoord. 
 
Opmerkingen2 

Naast technische vragen wil de heer Meedendorp (VVD) wil weten wat de rol en invloed is van 
het college in het door RWS op te stellen kustbeheersplan en of de kosten van afvalopruimen 
op de vervuiler is te verhalen. 
De heer Zeiler (GBB) stel vragen over zandsuppletie en de positie van het strand in de Natura 
2000 gebieden. 
 
Agendapunt A 4:  Het college hoort de commissie over het wijzigingsplan omzetten 
gronden percelen Herenweg 279 – 281 Egmond aan den Hoef 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Groot (CDA); van 
Leijen, Zeiler (GBB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Edelschaap, Braak – van 
Kasteel (GL); de Ruiter, van 
der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
H. Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  
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Voorgenomen besluit 
Niet van toepassing, college hoort de commissie. 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Anders De commissie kan zich in het wijzigingsplan vinden. 
 
Opmerkingen2 

Spreker bij het agendapunt de heer J. van der Pol namens LTO en fa. van der Pol.: is van 
mening (LTO) dat de door de raad ingebrachte aanvulling op de door de het college ingediende 
zienswijze op de provinciale structuurvisie – EHS niet van toepassing te verklaren op de 
bollenconcentratie gebieden - niet wordt uitgevoerd; spreekt uit dat de door de PWN verzonden 
mail niet juist is mbt. de uitruil van gronden, stelt dat de EHS op het gebied van de Waard 
formeel niet juist is. 
 
De commissieleden stellen vraagtekens bij de zorgvuldigheid van het proces, of deze plannen 
en de werkzaamheden wel in het bestemmingsplan passen, de wijze waarop er met de 
wijzigingsbevoegdheid wordt omgegaan, dat de huidige werkzaamheden vergunningspichtig 
zijn, de tijdsdruk onnodig is. 
 
De wethouder geeft aan dat het bestemmingsplan agrarische bestemming met 
wijzigingsbevoegdheid aangeeft, PWN voert alleen die werkzaamheden uit die binnen het 
bestemmingsplan mogen, de LTO eerder ermee heeft ingestemd, de grond ( is voorwaarde) 
vrijwillig is verkocht, de wijzigingsbevoegdheid kleine stukje grond betreft, recentelijk het gebied 
als EHS is aangewezen. 
 
CDA geeft een negatief advies, de overige fracties kunnen zich erin vinden. 
 
T: er zijn vragen gesteld over de bevoegdheid tot indiening plannen, vergunningsplicht uit te 
voeren werkzaamheden en gebruik wijzigingsbevoegdheid; deze worden schriftelijk 
beantwoord. 
 
Agendapunt A 5:  Winkelkern Bergen: het voorstel is de concept – structuurvisie en de 
indicatieve stedenbouwkundige randvoorwaarden in de inspraak te brengen. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Groot (CDA); van 
Leijen, Zeiler (GBB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Muller, Braak – van Kasteel 
(GL); de Ruiter, van der Hoek 
(D66) 
 
Voorzitter:  
H. Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 

- kennis te nemen van het concept-ontwerp van de structuurvisie Winkelkern Bergen, 
versie 24 augustus 2010; 

- uit te spreken dat de richtinggevende, indicatieve notitie Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden Winkelkern Bergen, versie 15 juni 2010 op hoofdlijnen een correcte 
uitwerking is van het raadsbesluit van 27 mei 2009; 
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- beide documenten in de formele inspraak te brengen. 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 30 september 2010  Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Sprekers bij het agendapunt (Mw. De Jong en de heer van den Busken) vragen aandacht voor 
de volgens hen te hoge bebouwing, een snelle sloop van de gemeente panden, de negatieve 
effecten van de geplande ingang van de parkeergarage. 
 
De commissieleden vragen aandacht voor de locatie van de ingang van de parkeergarage, 
uiten hun zorgen over het financiële tekort, willen overleggen continueren voor het erbij houden 
/ betrekken van alle ondernemers, vragen om afstemming met de andere centrum plannen 
Elkshove en Binnenhof, willen weten hoe ‘hard’ de stedenbouwkundige voorwaarden zijn en 
welke vrijheden de stedenbouwkundige en architecten (nog) hebben, missen relatie met 
eerdere streefbeelden, hebben moeite (volume en hoogte) met het plandeel Signaal, vrezen 
voor het verdwijnen van het dorpse karakter, suggereren aparte besluitvorming over concept 
structuurvisie en stedenbouwkundige randvoorwaarden. 
 
De portefeuillehouder geeft aan dat het plan nog niet af is er komen nog drie openbare 
bijeenkomstem, daar zal ingegaan worden op de parkeergarages en de locaties van de 
ingangen ervan, eigenaren dienen niet met de gemeenten maar met de gezamenlijk aan te 
zoeken ontwikkelaar te onderhandelen over de opbrengst van hun bezit, de verslagen van de 
gesprekken met de ondernemers zijn in te zien, éérst dit plan (Winkelkern centrum) 
ontwikkelen waarna de andere plannen daar rekening mee kunnen houden, elk plan gaat zijn 
eigen parkeerbehoefte oplossen, risico’s worden neergelegd bij de ontwikkelaars, het plan is 
het kader voor de uitwerking door architecten, maar overal een verdieping eraf halen is 
financieel onhaalbaar, opzet plan Signaal veranderen is financieel nauwelijks mogelijk, 
uiteindelijk beslist de raad over het plan (beeld – volumes – financiën). 
Het college vindt de voorliggende richting van het plan evenwichtig, zowel financieel als 
stedenbouwkundig, passend bij het karakter van het centrum van Bergen en zorgt voor het blik 
uit het zicht. 
 
CDA, VVD en GroenLinks adviseren positief; 
D66, PvdA en GBB maken voorbehoud voor fractie overleg omdat zij niet zonder meer kunnen 
instemmen met de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de angst voor het verdwijnen van 
het dorpse karakter is niet weggenomen. 
 
Afspraak: de vertrouwelijke grondexploitatie wordt in beslotenheid besproken op de reserve 
commissieavond ( di 14/9). 
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Agendapunt A 6:  Voorstel betreft het vaststellen van de Bouwverordening gemeente 
Bergen 2010. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Groot (CDA); van 
Bijl, Zeiler (GBB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Muller, Rasch (GL); de Ruiter, 
van der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
H. Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 
Vaststellen de 'bouwverordening gemeente Bergen 2010'. 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 30 september 2010 Hamerstuk  
 
Opmerkingen 

Desgevraagd geeft de portefeuillehouder aan dat Bergen hiermee voldoet aan de minimale 
vereisten van de WABO (Wet), er geen verwijzgingen naar andere wetten / verordeningen 
nodig is in de bouwverordening (wél in de omgevingsvergunning), over de invoering 
welstandscommissie nieuwe stijl nog geen mededeling gedaan kan worden, de bouwverkeer 
problematiek niet past bij dit agendapunt. 
 
Agendapunt A7:  Voorstel betreft het beslissen op bezwaarschrift  afwijzen vergoeding 
planschade. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Groot (CDA); van 
Bijl, Zeiler (GBB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Muller, Rasch (GL); de Ruiter, 
van der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
H. Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 
I het advies van de commissie voor de bezwaarschriften voorzover het betreft de 

ontvankelijkheid van het bezwaarschrift over te nemen; 
II gelet op het advies van Kenniscentrum het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 
III het bestreden besluit in stand te laten met verbetering van de motivering zoals in het 
 advies van Kenniscentrum is gegeven.  
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 30 september 2010 Hamerstuk  
 
Opmerkingen 

De heer de Groot (CDA) zou graag zien dat de gemeente een toetsingskader maakt om 
schadeplichtigheid bij plannen vooraf goed te kunnen inschatten. 
 
Agendapunt A8:  Nagaan of gedeeld autogebruik in Bergen geïntroduceerd kan worden. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Groot (CDA); van 
Bijl, Zeiler (GBB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Muller, Rasch (GL); de Ruiter, 
van der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
H. Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 
Niet van toepassing, er ligt een memo voor op verzoek van de raad over de mogelijkheden van 
gedeeld autogebruik.  
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar BenW voor: Nadere uitwerking procesvoorstel van de arc 
Naar ARC voor:   
Anders  
 
Opmerkingen 

Procesvoorstel: 
De bedoeling is gedeeld autogebruik te stimuleren en te faciliteren zonder dat de gemeente 
gaat subsidiëren. 
Het gedeeld autogebruik zal breed onder de aandacht gebracht worden, via de 
gemeentepagina, wijk – en buurtverenigingen e.a. 
Doel is om zoveel deelnemers te werven dat er meerdere parkeerplaatsen beschikbaar gesteld 
kunnen worden, mogelijk minimaal in elke kern één. 
De portefeuillehouder zorgt voor een communicatiestrategie. 
 
Afspraak: de arc zal geïnformeerd worden over de voortgang. 
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Agendapunt A9:  Voorstel betreft het vaststellen van de kadernota “Projectmatig werken, 
inclusief de daarin genoemde uitgangspunten. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Groot (CDA); van 
Bijl, Zeiler (GBB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Muller, Rasch (GL); de Ruiter, 
van der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
H. Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 
De kadernota “Projectmatig Werken Gemeente Bergen, versie 27 juli 2010”, inclusief de  
18 genoemde uitgangspunten, vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar BenW voor:  
Naar ARC voor:  Doorgeschoven naar de reserve commissieavond 14/09 
Anders  
 
Opmerkingen 

Geen. 
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Agendapunt B 1: Opening                                                                                                             
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Apeldoorn, Mesu (CDA),   
Houtenbos, Paping (VVD),  
Halff, Snijder (D66), Rasch, 
Muller, Edelschaap (GL), Kindt 
(PvdA), Haring (GBB),  
 
Voorzitter: Diels 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Valé 

 
 
Agendapunt B 2: Overige onderwerpen1 
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen 
 
Voorgenomen besluit 
A Vaststellen verslag Algemene Raadscommissie van 15 juni 2010 en 17 juni 2010 en het 
vaststellen raadsbrede bezuinigingsvoorstellen van 23 juni 2010.  
B Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot 24 augustus 2010 
C Kennisnemen van lijst ingekomen stukken 
D Mededelingen van collegeleden en commissieleden 
 
Opmerkingen 

A  Verslagen  
De verslagen worden vastgesteld. 
 
B Toezeggingenlijst 
- Juridische en financiële consequenties sluiting H3 inrichting (10/27) wordt 4e kwartaal 
- Horeca-overleg bespreken aanstellen van portiers (10/28) wordt 4e kwartaal. 
- Vraag van VVD wanneer de informatie beschikbaar komt inzake consequenties beschikbaar 
gekomen bedrag uit het BTW compensatiefonds (09/06). 
- Motie raad 2e beheerderwoning Broederschapshuis (10/05) moet nog niet worden afgevoerd. 
 
C Kennisnemen van lijst ingekomen stukken 
Er is kennis genomen van de lijst ingekomen stukken. 
 
D Mededelingen van collegeleden en commissieleden 
Collegeleden: 

- de gemeente Bergen heeft 4 sterren (zeer schoon strand)  gekregen voor de kwaliteit 
van het strand. 

- vanwege de bezuinigingen bouwt de provincie de suppletiesubsidie voor de regiotaxi  in 
2 jaar af. Er komt een voorstel voor de Raad met daarin opgenomen de financiële 
gevolgen van deze afbouw en van het aflopen van het contract met de regiotaxi.  

- de afgelopen periode zijn er 30 branden geweest waarvan 5 grote. Het ministerie heeft 
aangegeven de gemeente hiervoor niet te compenseren. Het heeft tot nu toe   

      €250.000 gekost. Er is ook gekeken naar andere subsidiemogelijkheden. Er komt vanuit
     de commissie een compliment voor het brandweerpersoneel. 

 

                                                 
1  
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Commissieleden: 
De heer Mesu spreekt de wens uit om de bestemming voor het MOB-complex (Hoevervaart) te 
agenderen voor een ARC. Wethouder Luttik zegt toe dat de onderwerpen bedrijfsverplaatsing, 
asbest en noodzaak tot centralisatie gemeentewerven daarbij behandeld worden. 
 
De heer Halff: het nieuw te bouwen kantoor van het hoogheemraadschap is buitengewoon 
duur, dit is een verantwoordelijkheid van hoogheemraadschap zelf.   
 
De heer Halff komt de vraag hoe de boot die tijdens Sail met de vlag van de gemeente 
rondvoer gefinancierd is. Burgemeester Hafkamp geeft aan dat dit vanuit de 
personeelsvereniging is georganiseerd en derhalve geen verantwoordelijkheid is van de Raad. 
 
Voorgesteld wordt om agendapunt B6 vaststellen verordening GBA 2010 in verband met 
juridische toetsing af te voeren. 

Toezegging: 
Er komt een memo met daarin de financiële consequenties van het aflopen van het contract 
met de regiotaxi. 
 
 
Agendapunt B 3: Aanpassen subsidiebeleid breed  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Apeldoorn, Mesu (CDA),   
Houtenbos, Paping (VVD),  
Halff, Snijder (D66), Rasch, 
Muller, Edelschaap (GL), Kindt 
(PvdA), Haring (GBB),  
 
Voorzitter: Diels  
 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Valé 

 
Voorgenomen besluit 
Niet van toepassing, onderwerp op verzoek D66 op agenda geplaatst 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
 
Naar BenW voor: Opstellen startnotitie 
 
Opmerkingen 

Het maatschappelijk rendement en doeltreffendheid van het subsidiebeleid wordt besproken en 
in verband gebracht met de komende bezuinigingen. D66 heeft hiertoe een voorstel ingediend 
en dit wordt besproken. Het 1e kwartaal 2011 komt er een startnotitie waarin wordt aangegeven 
hoe het subsidiebeleid verder wordt uitgewerkt. De heer Halff gaf aan nog ideeën hiervoor te 
hebben en sluit dit kort met de griffier. 
 
Toezeggingen: 
Er komt een startnotitie subsidiebeleid met daarin o.a. opgenomen de aanpak en 
doorontwikkeling van de subsidieprocessen. 
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Agendapunt B 4: Voortgang realisering museum Nieuw Kranenburg  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Apeldoorn, Mesu (CDA),   
Houtenbos, Paping (VVD),  
Halff, Snijder (D66), Rasch, 
Muller, Edelschaap (GL), Kindt 
(PvdA), Haring (GBB),  
 
Voorzitter: Diels  
 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
  
Valé 

 
Voorgenomen besluit 
Niet van toepassing, memo is opgesteld naar aanleiding van een motie (1 juli 2010) van de 
Raad 
 
Opmerkingen 

De algemene wens van de commissie is frequenter geïnformeerd te worden over zowel de 
risico’s van het proces en de financiën. Burgemeester Hafkamp zegt toe maandelijks met een 
memo te komen met daarin opgenomen de actuele stand van zaken. 
  
De stand van zaken van de bouw van het nieuwe museum is op dit moment: 

- 1 december 2011 voorlopige oplevering nieuw museum; 
- er is vertraging ontstaan door de bouwstop op dit moment is de bouw nog niet herstart. 
- Er zijn 2 pro forma bezwaren ingediend waardoor er nog 2 extra weken vertraging is 

opgetreden. De hoop is dat 1 oktober 2010 de bouw herstart kan worden. 
- Het uitstel heeft geen effect voor de provinciale subsidie.  
- De vertragingskosten bedragen € 45.000 mits op 1 oktober 2010 de bouw weer wordt 

herstart.  
- De € 45.000 kan opgevangen worden binnen de post onvoorzien van € 300.000. 
- Het exploitatie-overzicht is reeds aan de raad aangeboden en hierin is niets gewijzigd. 

Dit is een verantwoordelijkheid van het museumbestuur. 
- Voor het fusietraject moet de notariële akte nog passeren. De fusiepartners hebben 

zitting genomen in de stuurgroep en zijn daarmee verantwoordelijk voor de voortgang. 
- De eventuele aankoop van het PTT gebouw wordt voorgelegd aan de Raad. 
 

Toezeggingen: 
- Tot het eind van het jaar komt er komt er maandelijks een memo met daarin een 

update. 
- De raad ontvangt een voorstel over de uitvoering van het besluit van 2006 waarin de 

raad € 50.000 via een lening beschikbaar heeft gesteld aan het museum Kranenburg.  
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Agendapunt B 5: Gevolgen amendering horecanota  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Apeldoorn, Mesu (CDA),   
Houtenbos, Paping (VVD),  
Halff, Snijder (D66), Rasch, 
Muller, Edelschaap (GL), Kindt 
(PvdA), Haring (GBB),  
 
Voorzitter: Diels   
 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Valé 

 
Voorgenomen besluit 
Niet van toepassing, memo is naar aanleiding van aangenomen amendementen op de 
horecanota die niet duidelijk zijn in de uitvoering en handhaving 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
 
Naar BenW voor: Voorstel toegangstijden horecabeleid 
 
Opmerkingen 

Dhr. Steenis spreekt in namens Horeca Nederland en de strandvereniging BES.  
De commissie geeft aan de discussie over de horecanota niet opnieuw te willen voeren met 
uitzondering van de toegangstijden.  
 
Toezeggingen:  
Er komt een voorstel over toegangstijden waarbij het regiobeleid het uitgangspunt is.  
 

 
Agendapunt B 6: Voorstellen betreffen:  
a: toevoegen/intrekken vaste trouwlocaties 
b: vaststellen 2e wijziging APV aanpassen Wabo-beleid                                                                   
 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Apeldoorn, Mesu (CDA),   
Houtenbos, Paping (VVD),  
Halff, Snijder (D66), Rasch, 
Muller, Edelschaap (GL), Kindt 
(PvdA), Haring (GBB),  
 
Voorzitter: Diels   
 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Valé 

 
Voorgenomen besluit 

a. tot het toevoegen en intrekken van vaste trouwlocaties in de gemeente Bergen 
het toevoegen en intrekken van vaste trouwlocaties in de gemeente Bergen te 
delegeren aan het college met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.  

b. Het vaststellen van de Verordening tot tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Bergen 2009 



- 12 - 
 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
A Naar de Raad d.d.: 30 september 2010 
B Naar de Raad d.d. 30 september 2010 

 Hamerstuk 
 Hamerstuk 

 
Opmerkingen 

Geen. 
 
 
Agendapunt 7: Startnotitie accommodatiebeleid 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Apeldoorn, Mesu (CDA),   
Houtenbos, Paping (VVD),  
Halff, Snijder (D66), Rasch, 
Muller, Edelschaap (GL), Kindt 
(PvdA), Haring (GBB),  
 
Voorzitter: Diels   
 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
 
 

Commissiegriffier: 
 
Valé 

 
Voorgenomen besluit 
Diverse richtinggevende kaders vast te stellen en in te stemmen met de wijze van uitwerken 
van het accommodatiebeleid 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 30 september 2010  Bespreekstuk 
 
Opmerkingen 

Het stuk is goed ontvangen en er zijn enkele opmerkingen geplaatst. De commissie realiseert 
zich dat er in de toekomst moeilijke keuzes gemaakt dienen te worden over het 
openhouden/sluiten van accommodaties. Hier moet goed over gecommuniceerd worden met 
de inwoners.  
Afgesproken wordt dat naast het toepassen van kengetallen wordt gekeken naar benchmark 
gegevens van vergelijkbare gemeenten. Eveneens wordt bij de uitwerking van de scenario’s 
gekeken naar het toevoegen van een extra kolom waarin de specifieke kenmerken van een 
kern/wijk worden aangegeven. 
Dhr. Houtenbos zou graag zien dat er in de richtinggevende kaders een uitspraak komt over de 
inzet van vrijwilligers. 
 
Toezeggingen: 

- Er wordt gekeken naar benchmark gegevens van vergelijkbare gemeenten 
- Bij de uitwerking van de scenario’s wordt gekeken naar een extra kolom met specifieke 

kenmerken van een kern/wijk. 
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Agendapunt B 8: Financieel technische bespreking: 
a: naar voren halen werkzaamheden Heilooerzeeweg 
b: naar voren halen werkzaamheden kruising Hoeverweg-Kalkovensweg 
c: herziening investeringsprogramma civiele werken 
d: dekking kosten openhouden sporthal de Watertoren 
e: reservering opbrengst schadeloosstelling percelen rondom N9 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Apeldoorn, Mesu (CDA),   
Houtenbos, Paping (VVD),  
Halff, Snijder (D66), Rasch, 
Muller, Edelschaap (GL), Kindt 
(PvdA), Haring, Van Leijen 
(GBB),  
 
Voorzitter: Diels   

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
 

Commissiegriffier: 
 
Valé 

 
Voorgenomen besluit 

a. De raad besluit om de werkzaamheden ten behoeve van het duurzaam veilig inrichten 
van de kruising Hoeverweg - Herenweg - Heilooërzeeweg te Egmond aan de Hoef 
gezamenlijk met de werkzaamheden van de provincie in 2010 uit te laten voeren in 
plaats van in eigenbeheer in 2012 en daarvoor een investeringskrediet van € 200.000 
beschikbaar te stellen. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
b. Om het voor 2011 begrote budget van € 117.500 ten behoeve van de aanleg van een 

rotonde op de kruising Hoeverweg Kalkovensweg al in 2010 ter beschikking te stellen. 
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
c. Om het bestaande investeringsplan te wijzigen. De bij dit besluit behorende 

begrotingswijziging vast te stellen. 
 
d. Uitvoering te geven aan het raadsbesluit van 21 april 2009 om sporthal De Watertoren 

open te houden tot 1 juli 2015 en de financiële consequenties hiervan - een tekort in 
totaal over 2010 t/m 2015 van € 84.000 - door middel van een onttrekking uit de 
algemene reserve te dekken. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te 
stellen. 

 
e. In 2010 een bedrag ad € 75.000,=, te storten in de algemene reserve, zijnde deels de 

schadeloosstelling te ontvangen van Rijkswaterstaat. In 2012 een bedrag ad € 75.000,= 
te onttrekken uit te algemene reserve, zijnde de  dekking van de aankoop van de 
vervangende locatie van het tuincomplex. De bij dit besluit behorende 
begrotingswijziging vast te stellen. 
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
A Naar de Raad d.d.: 30 september 2010  
B Naar de Raad d.d.: 30 september 2010 
D Naar de Raad d.d.: 30 september 2010 
E Naar de Raad d.d.: 30 september 2010 

 
 Hamerstuk 
 Hamerstuk 
 Hamerstuk 

 
 

 Bespreekstuk 
 
 
 
 

 
C Naar BenW voor: Het voorstel wordt aangepast en later besproken 
 
Opmerkingen 

Het voorstel tot herziening van het investeringsprogramma civiele werken gaat terug naar het 
college. Hier komt een nieuw voorstel voor waarbij aansluiting wordt gezocht  
Er komt een aangepast raadsvoorstel waarin de bedragen van het voorstel en het besluit op 
elkaar aansluiten. 
 
Toezeggingen: 
Wijzigingen raadsvoorstellen 

- In het raadsvoorstel werkzaamheden Heilooërzeeweg wordt het juiste bedrag van de 
uitvoering opgenomen. 

- Investeringsprogramma civiele werken wordt aansluiting gezocht bij het vastgestelde 
wegenbeheerplan. 

- schadeloosstelling percelen N9: bedragen sluiten op elkaar aan. 
 

 
 
 
2. stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Bergen, 14 september 2010. 
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