
 

                                                                                                
 
 

Concept VERSLAG Algemene raadscommissie van 6 januari 2011 

Sessie A  

 

Agendapunt A 1: Opening         
 
Toe te voegen agendapunt: Het raadsvoorstel en besluit over wijzigingen in de 
legesverordening wordt niet besproken, maar rechtstreeks als bespreekstuk op de agenda van 
de raad geplaatst, gezien de urgentie ervan.                                                                                                     

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA);  
Ooijevaar (CDA); Bijl, Van 
Leijen (GB); Meedendorp, 
Haarsma (VVD); Müller (GL), 
De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter:  
Mesu 

Collegeleden: 
 
Roem 
 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 

Agendapunt A 2: Algemeen spreekrecht                                                                                                            

 
Spreekrecht 

De heer Dekkers, boer op de locatie voormalig vliegveld, geeft aan dat hij niet betrokken is bij 
de plannen om de explosieven aldaar te ruimen, zet vraagtekens bij het zo genoemde gevaar, 
het zoekgebied en de berekeningen van de kosten. E.e.a. wordt betrokken bij agendapunt a8. 
 

 

Agendapunt A 3: Discussie fusielocatie voetbalverenigingen Egmondia en Zeevogels 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA);  
Ooijevaar (CDA); Bijl, Van 
Leijen (GB); Meedendorp, 
Haarsma (VVD); Müller (GL), 
De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter:  
Mesu 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
 Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 

Niet van toepassing, betreft een discussie tussen commissie en college. 
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar BenW voor:  

Naar ARC voor:   

Anders De portefeuillehouder gaat nogmaals in gesprek met de 
provincie over de locatie AZC terrein, daarbij wordt ook de 
eigenaar Bouwfonds betrokken 

 
Opmerkingen2 

De commissie is teleurgesteld dat het AZC terrein afgevallen lijkt te zijn. Het is de enige locatie 
waarbij de beoogde fusie doelen (al staan die niet op papier) volledig tot hun recht komen. De 
fusie heeft een groot maatschappelijk belang. 
 
Desgevraagd zegt de portefeuillehouder toe: 
Hij gaat nogmaals in gesprek met de provincie en de eigenaar Bouwfonds om het AZC terrein 
als locatie voor de fusie voetbalclub in beeld te brengen, waarbij er een uitruil voor de 
gewenste woningbouw (Bouwfonds) elders in Egmond ad Hoef wordt ingebracht. Deze 
plannen worden middels beeldmateriaal gepresenteerd. 
 
De suggestie (GBB) om ook al intern andere alternatieven te ontwikkelen, waarbij ook andere 
gebieden betrokken worden ( bijv. van Balenterrein) krijgt geen meerderheid, het idee blijft in 
portefeuille en komt weer op tafel als het nodig is. 
 
 
 

Agendapunt A 4: Voorstel betreft het bespreken van de ondertekening en de 
convenanten bouwschade en bevingen Gasopslag 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA);  
Ooijevaar (CDA); Bijl, Van 
Leijen (GB); Meedendorp, 
Haarsma (VVD); Müller (GL), 
De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter:  
Mesu 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 

 in te stemmen met de inhoud van de concept-convenanten „Overlast en schade‟ en „Bevingen‟ 
onder de opschortende voorwaarde dat deze pas in werking treden op het moment dat het 
project “Gasopslag Bergermeer” onherroepelijk doorgang vindt; 

 te onderkennen dat het convenant „Overlast en schade‟ meer biedt dan op dit moment in de wet 
is geregeld; 

 vast te stellen dat in het convenant „Bevingen‟ niets terug te zien is van de gevraagde 
omgekeerde bewijslast, de nulmeting voor bevingen en een schadefonds; 

 vast te stellen dat in het convenant „Bevingen‟ met name uitwerking wordt gegeven aan de 
wettelijke procedure, met een kleine toevoeging hieraan dat TAQA moet aangeven wat de 
oorzaak van de schade wel is, als deze niet is veroorzaakt door de beving; 

 vast te stellen dat het convenant „Bevingen‟ hiermee een geringe meerwaarde heeft ten opzichte 
van hetgeen wettelijk bepaald is; 

 na akkoord opdracht te geven tot ondertekening van de convenanten 
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar BenW voor: Nader overleg met Taqa 

Naar ARC voor:  

Anders  

 
Opmerkingen2 

Spreekrecht: de heer Hubers van Gasalarm2: 
Heeft kritiek op de houding van Taqa, die weigert nulmeting, doet te weinig, bepaalt te veel 
schade en schade bedrag. Z.i., is een onafhankelijke schadebeoordelaar en een nulmeting 
absoluut noodzakelijk. Verzoekt de gemeente en de convenanten zo niet te ondertekenen. En 
samen met GA2 hierin op te trekken. (De volledige tekst is als bijlage op hert Risbis gezet). 
 
De commissie vraagt om verduidelijking van de bewijslast bij schade, waarom de 
schadeperiode beperkt blijft tot de bouwperiode terwijl ook daarna en bij ontmanteling tzt ook 
schade kan optreden. De heer Bijl (GBB) vraagt om besluitvorming per convenant. 
 
De portefeuillehouder geeft aan dat de lijn nog steeds is: geen gasopslag, dan zijn de 
convenanten niet nodig. Maar ook opkomen voor de belangen van de burgers, daar zijn de 
convenanten voor nodig. Bovenwettelijk is dat Taqa moet bewijzen dat schade niet is ontstaan 
door een beving. Belangrijk is om in de convenanten een opschortende voorwaarde, gasopslag 
gaat door, op te nemen. Eens met oprekken termijn bouwschade convenant. Wil hierover met 
Taqa overleggen, daar is tijd voor want tekenen heeft geen haast, wel is de overlegruimte 
beperkt, mede gezien de opstelling van de overige gemeenten. 
 
De commissieleden kunnen tot 20 januari bemerkingen op de convenanten indienen. 
 
Toezegging: De portefeuillehouder gaat over bovengenoemde punten in overleg met Taqa. 
 

 

Agendapunt A 5: Voorstel betreft het beschikbaar stellen van budget voor 
bodemonderzoek op het perceel Sportlaan 2 (Van Balenterrein) 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA);  
Ooijevaar (CDA); Bijl, Van 
Leijen (GB); Meedendorp, 
Houtenbos (VVD); Müller 
(GL), De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter:  
Mesu 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Voorgenomen besluit 

1. een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve, voor het 
verrichten van  bodemonderzoek op het perceel Sportlaan 2 (locatie Van Balen) in 
Egmond aan Zee, als eerste fase in het onderzoek naar de invulling, behoefte, 
haalbaarheid en locatie van een natte en/of droge voorziening in de Egmonden. 

2. in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.  
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 27 januari 2011   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen2 

De commissie vraagt naar het waarom om nu al de bodem te onderzoeken terwijl nog niet 
bekend is of er tot aankoop wordt overgegaan, besluit over wat er eventueel komt  ( een 
sporthal o.i.,d). nog niet genomen is, de kosten in mindering te brengen op de koopsom, om 
besluitvorm sec over het onderzoek en de fasering eruit te laten. 
 
De portefeuillehouder geeft aan dat het onderzoek van de verkoper naar de zin van de 
gemeente verdieping behoeft, het college dit als een eerste stap richting aankoop ziet, de 
kosten tussen de 5.000 en 30.000 euro bedragen, het raadsbesluit wordt aangepast.  
 

 

Agendapunt A 6: Voorstel betreft in te stemmen met het herinrichten van Groetincke l en 
de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA);  
Ooijevaar (CDA); Bijl, Van 
Leijen (GB); Meedendorp, 
Houtenbos (VVD); Müller 
(GL), De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter:  
Mesu 

Collegeleden: 
 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 

1. De raad besluit om de herinrichting van Groetincke I te combineren met geplande 
rioleringswerkzaamheden in 2011 en 2012. 
 

2. De raad besluit een krediet van totaal € 858.000 beschikbaar te stellen voor 
herinrichting van Groetincke I in 2011 en 2012. 

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

 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 27 januari 2011   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen2 

De commissie verbaast zich over dit voorstel zo kort na de besluitvorming over de planning en 
budgetten voor Civiele werken, vraagt ondermeer naar het waarom van klinkers ipv asfalt en 
de communicatie met de bewoner over de plannen en de planning. 
 
De portefeuillehouder geeft aan dat op deze wijze de kosten lager uitvallen, de overlast voor de 
bewoners beperkt wordt, er goed wordt overlegt, sinds 2003 klinkers worden toegepast in de 
30 km gebieden.  
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Agendapunt A 7: Memo inzake situatie Oude Hof afkalven oevers 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA);  
Ooijevaar (CDA); Bijl, Van 
Leijen (GB); Meedendorp, 
Houtenbos (VVD); Müller 
(GL), De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter:  
Mesu 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 

Niet van toepassing, betreft een discussie tussen commissie en raad. 
 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar BenW voor:  

Naar ARC voor:   

Anders De vragen van de commissie worden schriftelijk beantwoord. 

 
Opmerkingen2 

Vragen waar de commissieleden ondermeer mee zitten: 
Grondwaterstand, waterhuishouding bemaling, redding bomen, reeds nu al bomen ter 
vervanging planten, provinciale subsidie inzetten, uitvoering en financiering verduidelijken, plan 
verder afronden. De heer bBijl overhandigt de griffier de nadere vragen van GBB. 
 
Toezegging: alle vragen (via het geluidsverslag) worden schriftelijk in een memo beantwoordt. 
 

 

Agendapunt A 8: Voorstel betreft het beschikbaar stellen van een budget voor 
opsporingswerkzaamheden explosieven voormalig vliegveld 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA);  
Ooijevaar (CDA); Bijl, Van 
Leijen (GB); Meedendorp, 
Houtenbos (VVD); Müller 
(GL), De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter: Mesu 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 

 in het kader van de openbare veiligheid over te gaan tot opsporing en ruiming van niet 
gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op vliegveld Bergen;  

 voor de opsporing en ruiming van explosieven een budget beschikbaar te stellen van   
€ 710.000,- exclusief BTW; 

 een verzoek in te dienen bij het ministerie van BZK, Directoraat-generaal Bestuur en 
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Koninkrijksrelaties tot het verstrekken van een bijdrage van 70% in de kosten voor de 
opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.  

 de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 27 januari 2011   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen2 

Het bevreemdt de commissie dat de gemeente kennelijk verantwoordelijk is, de eigenaren er 
niet bij betrokken zijn, dat het kosten neutraal zijn niet uit het raadsbesluit blijkt. Waarom nu 
(pas). 
 
Mw Hafkamp geeft aan dat alleen de gemeente een beroep op deze specifieke regeling kan 
doen en derhalve slechts intermediair is, niet verantwoordelijk is en geen kosten heeft. 
Er geen informatie is over waar wat zou kunnen liggen. 
De heer Hietbrink geeft aan dat er vanwege de waterbergingsopgave deze locatie in beeld is, 
niets meer dan dat. Pas als de locatie wordt aangewezen en er plannen gemaakt worden, de 
eigenaren er bij betrokken worden. 
 
De heer Bijl geeft aan de DLG bijdrage in het raadsbesluit te gaan opnemen.  
 

 

Agendapunt A 9: Memo en kaart inzake aanvraag plaatsen zendmast Egmond aan den 
Hoef 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA);  
Ooijevaar (CDA); Bijl, Van 
Leijen (GB); Meedendorp, 
Houtenbos (VVD); Müller 
(GL), De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter:  
Mesu 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 

Advies commissie aan college voor aanvraag mast voor mobiele telecommunicatiedoeleinden. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar BenW voor: Positief advies 

Naar ARC voor:   

Anders  

 
Opmerkingen2 

Desgevraagd geeft de portefeuillehouder aan dat er nog geen vergunning verleend is, het “ 300 
mtr buiten de bebouwde kom en niet in het buiten gebied‟ criterium niet te realiseren is, na gaat 
of de mast beter in de omgeving in te passen is. 
 
De commissie adviseert positief. 
 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
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Agendapunt B 1: Opening                                                                                                             

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Haring, Zeiler (GB), 
Houtenbos, Paping (VVD), 
Rasch (GL), Halff, Van der 
Hoek (D66), Apeldoorn, De 
Jong (CDA),  
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 
Hietbrink 
Luttik-Swart 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 

Agendapunt B 2: Overige onderwerpen1 
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen 
 
Voorgenomen besluit 

A. Vaststellen verslag ARC d.d. 18 en 23 november 2010 
B. Vaststellen verslag Raadsbrede commissie van 4 november 2010 
C. Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot 21 december 2010 
D. Kennisnemen van lijst ingekomen stukken (week 45 t/m 50) 
E. Mededelingen van collegeleden 
F. Rondvraag commissieleden 

 
Opmerkingen2 

A. Vaststellen verslag ARC d.d. 18 en 23 november 2010 
Conform vastgesteld verslag 18 november pag. 5 steakholders vervanger door 
stakeholders! 
Toezegging gedaan over in het vooruitzicht gestelde bomenrapport, graag dit soort 
informatie ter inzage in de leeskamer! 
Conform vastgesteld verslag 23 november pag. 9 Sneekweg vervanger door 
Sneepweg. 
 

B. Vaststellen verslag Raadsbrede commissie van 4 november 2010 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

C. Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot 21 december 2010 
10/38 wordt nog niet afgevoerd maar blijft gehandhaafd.  
Verzoek om bij de toezeggingen geen datum te noemen maar het weeknummer. 
 

D. Kennisnemen van lijst ingekomen stukken (week 45 t/m 50) 
De stand van zaken herbouw de Blinkerd wordt uiteengezet door de wethouder.  
Op 3 februari is er een presentatie-avond over o.a. het accommodatiebeleid, hierin 
wordt een 1e impressie gepresenteerd. Verder komen deze avond de onderwerpen 
GGD en het alcoholmatigingsbeleid aan de orde. 
 
De taakstelling huisvesting statushouders is op 2 à 3 mensen na bijna gelukt. 
 

                                                
1
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De daling van het bijstandsvolume in de gemeente Bergen heeft voornamelijk te maken 
met een strenge controle en verlichting van de lastendruk. 
 
Er wordt verzocht waakzaam te blijven voor wat betreft het opheffen van de 
klankbordgroep WMO. 
 

E. Mededelingen van collegeleden 
 
Wethouder Luttik heeft een aantal mededelingen: 
 
De GGD-ontwikkelingen worden besproken. Er volgt voor de raadsleden nog een 
overzicht met data inzake de opdracht van de raad om 10% te bezuinigen op deze 
gemeenschappelijke regeling.  
 
De wethouder heeft een gesprek gehad met coaches van de jongerenraad. De nieuwe 
structuur is besproken, de verwachting van de rol van de coaches, de nut en noodzaak 
is besproken. De coaches zijn ontevreden over de resultaten van het gesprek en 
hebben naar aanleiding daarvan per direct het werk neergelegd. 
 
De stand van zaken voor het Centrum voor jeugd en gezin wordt besproken. Er komt 
eind januari een memo over de stand van zaken van het centrum voor jeugd en gezin 
en in het 2e kwartaal van 2011 volgt er een evaluatie centrum voor jeugd en gezin.  
 
Er zijn gesprekken geweest met het bestuur van de bibliotheek over de huisvesting in 
de Blinkerd. Vanwege de jaarlijks extra benodigde financiële middelen gaan het bestuur 
en de gemeente nadenken over een andere vorm van de invulling van de 
bibliotheekfunctie op deze locatie.  
 

F. Rondvraag commissieleden 
Geen rondvragen. 

 
Toezeggingen: 
De planning met data voor de gemeenschappelijke regeling GGD volgt. 
Er komt een tweetal memo‟s inzake de stand van zaken en een evaluatie voor centrum 
voor jeugd en gezin. 

 

 

Agendapunt B 3: Bespreken memo’s inzake voortgang bouw Nieuw Kranenburg 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Haring, Zeiler (GB), 
Houtenbos, Paping (VVD), 
Rasch (GL), Halff, Van der 
Hoek (D66), Apeldoorn, De 
Jong (CDA),  
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Opmerkingen2 

De commissie uit haar bezorgdheid over de voortgang bouw Nieuw Kranenburg. En de vraag 
die bij velen leeft is gaan we er nog voor? De burgemeester geeft aan dat er een besluit is 
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genomen over het realiseren van het museum nieuw Kranenburg. Er is op dit moment geen 
reden om terug te gaan naar de raad voor extra budget. Het bedrag dat door de raad is 
vastgesteld is taakstellend! Er wordt de commissie toegezegd maandelijks een update te 
krijgen over de stand van zaken.  
De stand van zaken KCB en NHKC wordt besproken. Voor de volgende raad wordt de 
commissie geïnformeerd over de uitkomsten van de gewijzigde overeenkomst met het NHKC.  
De klimaatbeheersing voor de opslag van de kunst in Elkshove is in orde. Er is behoorlijk wat 
kunst beschadigd, er is een budget gereserveerd voor restauratie. 
 
Toezegging: 
Maandelijks een update stand van zaken. 
 
 

Agendapunt B 4: Voorstel betreft het vaststellen van het onderzoeksrapport 
Rekenkamercommissie uitvoering WMO 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Haring, Zeiler (GB), 
Houtenbos, Paping (VVD), 
Rasch (GL), Halff, Van der 
Hoek (D66), Apeldoorn, De 
Jong (CDA),  
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Besluit commisie 

Kennis te nemen van het rapport en de conclusies en aanbevelingen over te nemen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 27 januari 2011  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

De heren Meester en Braas van de rekenkamercommissie geven een presentatie over het 
onderzoeksrapport naar de uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De 
wethouder geeft aan dat zij het moment van het onderzoek niet het meest geschikte moment 
vond gezien de nieuwe regelgeving die als een hoos over gemeenten is gekomen. Een aantal  
conclusies worden ook gedeeld meldt de wethouder. Bij de voorjaarsnota worden prestatie-
velden in kaart gebracht en bij de herijking van de beleidsnota in 2011 worden de 
doelstellingen SMART geformuleerd.  
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Agendapunt B 5: Voorstel betreft het vaststellen van de beheersmaatregelen WMO 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Haring, Zeiler (GB),  
Paping, Haarsma (VVD), 
Rasch (GL), Halff, Van der 
Hoek (D66), Apeldoorn,  
De Jong (CDA),  
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 

Niet van toepassing, overleg tussen commissie en college over de voorgestelde 
beheersmogelijkheden. 

 
Opmerkingen2 

De commissie treedt in overleg met de wethouder over de beheersmogelijkheden en doet een 
aantal suggesties.  
 
 

Agendapunt B 6: Voorstel betreft het vaststellen van de verordeningen Wet Investeren in 
Jongeren 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Haring, Zeiler (GB),  
Paping, Haarsma (VVD), 
Rasch (GL), Halff, Van der 
Hoek (D66), Apeldoorn,  
De Jong (CDA),  
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 

Vast te stellen de verordeningen: 

Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren. 

Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren. 
Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 27 januari 2011  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

De commissie heeft een aantal verduidelijkende vragen. Volgende maand tijdens een 
informatie/presentatie-avond wordt er gesproken over de participatievisie (het hele 
uitkeringsbestand), een aantal vragen van de commissie komt hierin aan de orde. 
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Agendapunt B 7: Bespreken mogelijkheden van een JOP e.a. in Egmond aan den Hoef 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Haring, Zeiler (GB),  
Paping, Haarsma (VVD), 
Rasch (GL), Halff, Van der 
Hoek (D66), Apeldoorn,  
De Jong (CDA),  
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Opmerkingen2 

Tijdens de behandeling van de raad op 9 december 2010 over dit onderwerp heeft een aantal 
fracties aangegeven mee te willen denken bij het (her) formuleren voor een voorstel voor de 
opvang van jongeren. Hiertoe is men voornemens een bunkercomité in het leven te roepen. De 
meeste fracties hebben aangegeven zitting te willen nemen in het comité, GroenLinks wil dit 
nog bespreken met haar fractie. 
De wethouder geeft aan dat zij niet voor 1 april met een nieuw voorstel kan komen, omdat de 
kaders haar nu nog niet bekend zijn. Het gereserveerde budget voor 2010 is door het niet 
vaststellen van het raadsbesluit in 2011 komen te vervallen.  
 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 
 
Bergen, 13 januari 2011 


