
 

 
 
 

Concept VERSLAG Algemene raadscommissie van 21 oktober 2010 

Sessie A  

 

Agendapunt A 1: Opening  
De commissie stemt in om meerjaren investeringsplanning civiele werken vanavond te 
behandelen bij agendapunt 7.1 
 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Kindt (PvdA) 
Mesu, Ooijevaar (CDA) 
Haring, Van Leijen (GB) 
Meedendorp, Paping (VVD) 
Braak (GroenLinks) 
De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 
 

Collegeleden: 
Roem 
Luttik 

Commissiegriffier: 
Bosch 

 
 

Agendapunt A 2: Spreekrecht  
Voor het algemeen spreekrecht hebben zich geen insprekers gemeld, wel voor het spreekrecht 
bij agendapunten. 

 
 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Kindt (PvdA) 
Mesu, Ooijevaar (CDA) 
Haring, Van Leijen (GB) 
Meedendorp, Paping (VVD) 
Braak (GroenLinks) 
De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 
 

Collegeleden: 
Roem 
Luttik 

Commissiegriffier: 
Bosch 

 
 

Agendapunt A 3: Overige onderwerpen1 
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen 
 
Voorgenomen besluit 

                                                
1
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A. Vaststellen verslag ARC d.d. 9 en 14 september 2010 
B. Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 28 september 2010 
C. Kennisnemen van lijst ingekomen stukken (week 35 t/m 40) 
D. Mededelingen van collegeleden en commissieleden 

 
Opmerkingen2 

A. Verslagen: 
Conform vastgesteld: 9 september 2010: pagina 14 onder punt opmerkingen zin 2 
aanvullen met: bij het vastgestelde wegenbeheerplan.  
De startnotitie subsidiebeleid (1e kwartaal 2011) wordt opgenomen op de 
toezeggingenlijst. 

B. Er is kennis genomen van de lijst ingekomen stukken. 
C. Wethouder Roem heeft 3 mededelingen: 

1  Er zijn vorderingen gemaakt met het verzoek van wijkvereniging Schoorl-Oost inzake 
het realiseren van het fietspad langs de Damweg.  
2. Wethouder deelt een memo bij agendapunt 7.1 aanpassing meerjaren 
investeringsplannen civiele werken uit.  
3. Stand van zaken Hargervaart, het college wacht op de structuurvisie landelijk gebied 
en het businessplan van watersportvereniging Hargervaart zodat deze goed getoetst 
kan worden. In het 1e kwartaal 2011 komt er dan een memo Hargervaart.  

D. D66 vraagt of er plannen liggen om de fietsovergangen Oosterdijk/Kogerdijk veiliger te 
maken voor fietsers. De wethouder geeft aan dat hij hierop terugkomt. 
GB: Adviseert het college met klem om geen vrijstelling te verlenen voor het oprichten 
van een kinderdagverblijf kern Bergen. Bij het doorlezen van de stukken heeft GB enige 
omissies gelezen. Opmerkingen die GB heeft worden schriftelijk aan wethouder 
Hietbrink gegeven.  
VVD geeft aan dat er onrust bij tuindersvereniging Schoorldam is over de locatie. De 
wethouder deelt mee dat de grond van Leeuwenkamp wordt aangekocht. Het college 
wil graag tot een mooie ruimtelijke inrichting komen zodat de vereniging weer snel kan 
tuinieren.  
VVD vraagt waar de toegezegde memo inzake voortgang museum Kranenburgh blijft. 
Wethouder Luttik geeft aan dat dit binnen zeer korte termijn zal gebeuren.  

 
 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 
 

Agendapunt A 4: Toeristische informatievoorziening Gemeente Bergen 2011-2015 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Kindt (PvdA) 
Mesu, Ooijevaar (CDA) 
Haring, Van Leijen (GB) 
Meedendorp, Paping (VVD) 
Braak (GroenLinks) 
De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 
 

Collegeleden: 
Roem 
Luttik 

Commissiegriffier: 
Bosch 

 
Voorgenomen besluit 
1. dat de RVVV-vestiging in Egmond met de bijdrage van Noordzeewind in de huidige vorm tot 2013 

kan blijven bestaan;  
2. dat indien de samenwerking met Noordzeewind na 2012 niet wordt voortgezet, de vestiging in 
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Egmond in 2013 wordt vervangen door een agentschap; 
3. dat de websites met informatie over de gemeente die de RVVV verzorgt, behouden blijven en 

worden aangepast aan de huidige wensen op IT-gebied en worden aangesloten op de nationale 
VVV-databank; 

4. dat de huidige informatieschermen van de VVV blijven bestaan, maar dan met informatie die op 
maat is gemaakt voor touch screens; 

5. dat de RVVV-vestiging in Bergen Centrum een ANWB-agentschap krijgt; 
6. dat agentschappen moeten worden ondergebracht in een branchegerelateerde vestiging; 
7. dat het VVV-agentschap dat is gevestigd in bezoekerscentrum Schoorlse Duinen, in de huidige 

vorm blijft bestaan;  
8. dat het actieplan van de RVVV wordt toegespitst op het aanwenden van digitale/mobiele 

media/middelen en het realiseren van een toeristische plattegrond; 
9. de toeristische plattegrond op veel plaatsen in de gemeente verkrijgbaar moet zijn; 
10. akkoord te gaan met de bijbehorende investering voor 2011-2013 van € 109.000; 
11. akkoord te gaan met de bijbehorende investering voor 2013-2015 van € 125.000; 
12. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 november 2010  Bespreekpunt  

 
Opmerkingen2 

De inspreker, dhr. Serlier namens regionale VVV licht de stand van zaken, de producten en de 
speerpunten tav de toeristische informatievoorziening in Bergen toe. De wethouder reikt ter 
vergadering een document met scenario’s t.a.v. inzicht in en opbouw van de kosten uit. De 
commissie vindt het belangrijk dat de gemeente zich sterk maakt voor de continuering van de 
sponsorbijdrage van Shell Noordzeewind.  
Er worden diverse vragen door commissieleden gesteld inzake de VVV vestiging in Egmond. 
Afgesproken wordt dat nog eventuele extra vragen schriftelijk aan de wethouder worden 
gesteld en dat deze beantwoording indien mogelijk voor de behandeling van de raad 
plaatsvindt.  
 
 
 

Agendapunt A 5: Wijziging toegangstijden horecanota Gastvrij Bergen 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Kindt, Van der Leij (PvdA) 
Mesu, Ooijevaar (CDA) 
Haring, Van Leijen (GB) 
Haarsma, Paping (VVD) 
Braak (GroenLinks) 
Halff, Van der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 
 

Collegeleden: 
Roem 
Luttik 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
Bosch 

 
Voorgenomen besluit 

De beleidsnota Gastvrij Bergen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni 2010 op 
onderdeel 6 (Sluitingstijden) bij onderdeel b te wijzigen zodat de toegangstijden voor horeca-
inrichtingen in de categorie H2 en H3 binnen de uitgaansgebieden van de gemeente Bergen op 
vrijdag - en zaterdagavond worden vastgesteld op 02:00 uur. (6.b: vanaf 02:00 uur geen 
binnenkomende bezoekers). 
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 november 2010  Bespreekstuk  

 
Opmerkingen2 

De inspreker, dhr. Bello namens bewonersvereniging Bergen Centrum spreekt de wens uit dat 
de toelatingstijden voor alle horecagelegenheden vastgesteld dienen te worden op 01.00 uur, 
bij het zoeken van aansluiting in de regio dan voor de discotheek Cha Cha eveneens 01.00 uur 
te laten gelden. Verzoek om duidelijkheid te geven over het wel/niet beëindigen als gebruik van 
discotheek Cha Cha.   
De commissie wil graag weten waarom de toegangstijd van 02.00 uur zo belangrijk is.  
Om horecatoerisme te voorkomen heeft het college aangegeven dat de toegangstijd 02.00 uur 
is. Zodra er sprake is van nieuwe ontwikkelingen in de regio (nieuwe toegangstijden) dan komt 
de burgemeester terug bij de commissie. 
 
 
 
 

Agendapunt A 6: Omzetten lening museum Kranenburgh in een schenking 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Kindt, Van der Leij (PvdA) 
Mesu, Ooijevaar (CDA) 
Haring, Van Leijen (GB) 
Haarsma, Paping (VVD) 
Braak (GroenLinks) 
Halff, Van der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 
 

Collegeleden: 
Roem 
Luttik 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
Bosch 

 
Voorgenomen besluit 

1. Het omzetten van de lening aan Museum Kranenburgh in een schenking, onder de 
voorwaarde dat elk vermogen dat ten tijde van het opstellen van het liquidatiebalans nog 
aanwezig is, wordt aangewend voor de aflossing van de lening zodat de schenking lager 
kan uitvallen. 

2. Het omzetten van de lening in een schenking te dekken door een uitname uit de Algemene 
Reserve van € 50.000 in 2010. 

3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 november 2010  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

De inspreker, mw. Kruisbrink namens museum Kranenburgh deelt de stand van zaken na het 
beschikbaar stellen van het krediet mee. Op 1 november sluit museum Kranenburgh de 
deuren. De commissie wil graag de bescherming van de collectie veilig stellen. Het college 
gaat de rechten van de collectie in bruikleen voor museum Kranenburgh verwerken in de 
voortgangsmemo van november over museum Kranenburgh. 
 
Toezegging: 
In de voortgangsmemo van november worden de rechten van de collectie in bruikleen 
meegenomen.  



- 5 - 
 

 
 
 

Agendapunt A 7: Derde wijziging APV 2009 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Kindt, Van der Leij (PvdA) 
Mesu, Ooijevaar (CDA) 
Haring, Van Leijen (GB) 
Haarsma, Paping (VVD) 
Braak (GroenLinks) 
Halff, Van der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 
 

Collegeleden: 
Roem 
Luttik 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
Bosch 

 
Voorgenomen besluit 

Vaststellen van de derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 
Bergen 2009 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 november 2010  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

De commissie besluit dat de verordening door gaat als A-stuk naar de raad van 11 november 
2010. 
 
Noot Griffie: De verordening wordt behandeld als mogelijk bespreekstuk na de horecanota  
(B-stuk) in de raad van 11/11 vanwege eventuele doorwerking amenderingen! 
 
 

Agendapunt A 8: Verordening GBA 2010 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Kindt, Van der Leij (PvdA) 
Mesu, Ooijevaar (CDA) 
Haring, Van Leijen (GB) 
Haarsma, Paping (VVD) 
Braak (GroenLinks) 
Halff, Van der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 
 

Collegeleden: 
Roem 
Luttik 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
Bosch 

 
 
Voorgenomen besluit 

Vast te stellen de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010, de 
toelichting en de bijlagen. 
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 november 2010  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

De commissie besluit dat de verordening als A-stuk door gaat naar de raad van  
11 november 2010. 
 
 
 

Agendapunt A 7.1: Vaststellen aanpassing meerjaren investeringsplanning civiele 
werken  
 

Aanwezig 

Commissieleden: 
Kindt, Van der Leij (PvdA) 
Mesu, Ooijevaar (CDA) 
Haring, Van Leijen (GB) 
Haarsma, Paping (VVD) 
Braak (GroenLinks) 
Halff, Van der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels  
 

Collegeleden: 
Roem 
Luttik 
 

Commissiegriffier: 
Bosch 

 
Voorgenomen besluit 

1. de volgende kaders te stellen voor het opstellen van de meerjaren investeringsplanning 
civiele werken: 
- beperking mogelijk maken van de onderuitputting van de investeringskredieten van de 

civiele werken; 
- de onderhoudsachterstanden niet verder op laten lopen; 
- de uitvoeringsplanning houdt rekening met technische prioriteiten welke voortkomen uit 

de bepalingen van het beheerplan wegen; 
- de uitvoeringsplanning moet gerealiseerd worden binnen de beschikbare personele 

capaciteit; 
- bij de begroting worden de bruto bedragen van de investering opgenomen, conform de 

bbv regels; 
 

2. vanaf 2011 bij investeringsprojecten de subsidie niet mee te begroten zolang er geen 
beschikking is afgegeven door de subsidieverstrekker 
 

3. De voorbereiding van civiele projecten eerder te laten starten en 2 jaar voordat de uitvoering 
van een civiel investeringsproject gepland is in de programmabegroting, het 
investeringskrediet al voor 10% beschikbaar te stellen ten behoeve van het besteksklaar 
maken van het project. 
 

4. De hierbij behorende meerjareninvesteringsplanning civielewerken aan te passen op de 
onder punt 1 t/m 3 genoemde uitgangspunten. 

 
5. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; 
 
6. In het begrotingsjaar 2010: 

a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 52.000 voor het besteksklaar maken  
    voor de reconstructie van de Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg incl. kruising; 
 
b. Een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 voor het besteksklaar maken  
    voor het duurzaam veilig inrichten van de Heereweg tussen Voorweg en  
    Wagenmakersstraat; 
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c. Een krediet beschikbaar te stellen van € 568.000 voor het herinrichten van de 
    Hoflaan; 
 
d. Een krediet beschikbaar te stellen van € 158.500 voor het besteksklaar maken  
    voor de herinrichting van de Loudelsweg / St. Antoniusstraat / Stroomerlaan /  
    St. Adelbertuslaan / Molenkrochtlaan; 
 
e. en de wijzigingen in de overige kredieten beschikbaar te stellen danwel af te 

           ramen bij het vaststellen van de begrotingen van de desbetreffende jaarschijven.  
 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 2 november 2010  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

Ter vergadering reikt de wethouder een memo uit inzake herinrichting Groetincke I. Dit vanuit 
een pro-actieve informatieplicht en aangezien in het voorstel Groetincke als investering wordt 
genoemd. Aangezien nu bekend is welke wegen aangepakt gaan worden en enkele wensen 
vanuit de buurt bekend zijn is de laatste stand van zaken meegenomen. De commissie is 
benieuwd naar het overleg met de dorpsverenigingen, dit wordt uiteengezet.  
 
 
 
 

Agendapunt A 9: Verordening Wet Inburgering 2010 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Van der Leij (PvdA) 
Mesu, Ooijevaar (CDA) 
Haring, Van Leijen (GB) 
Haarsma, Paping (VVD) 
Braak (GroenLinks) 
Halff, Van der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels  
 

Collegeleden: 
Roem 
Luttik 

Commissiegriffier: 
Bosch 

 
Voorgenomen besluit 

- Vaststellen van de verordening inburgering 2010 
- De verordening inburgering 2007 in te trekken 

- De Kadernota Wet inburgering 2007 in te trekken 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 november 2010  Hamerstuk  

 
 
Opmerkingen2 

De commissie besluit dat de verordening als A-stuk door gaat naar de raad van 11 november 
2010. 
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Agendapunt A 10: Visiebegroting 2011 en meerjarenraming 2012-2016 WNK 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Kindt, Van der Leij (PvdA) 
Mesu, Ooijevaar (CDA) 
Haring, Van Leijen (GB) 
Haarsma, Paping (VVD) 
Braak (GroenLinks) 
Halff, Van der Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels  
 

Collegeleden: 
Roem 
Luttik 

Commissiegriffier: 
Bosch 

 
Voorgenomen besluit 

In te stemmen met de zienswijze visiebegroting 2011 en de meerjarenramingen 2012-2016 van 
de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 11 november 2010  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

De commissie is ongerust over de regeringsverklaring waarin een andere visie gaat ontstaan 
op de samenwerkingsverbanden. De commissie vindt het belangrijk dat zodra hier duidelijkheid 
over is de gemeenteraden hiervan op de hoogte worden gesteld.  
Het gaat als A-stuk naar de raad van 11 november 2010 met de opmerking dat PvdA de 
mogelijkheid krijgt om eventueel het woord te mogen voeren naar aanleiding van de toelichting 
op het visiedocument van het WNK.  
 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Bergen, 25 oktober 2010 


