CONCEPT VERSLAG

Algemene raadscommissie van 10 februari 2011

Agendapunt A 1: Opening
Aanwezig
Commissieleden:
Kindt (PvdA); Apeldoorn
(CDA); Van Leijen, Zeiler
(GB); Paping, Haarsma
(VVD); Müller (GL); Snijder
(D66)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hafkamp, Roem

Kooiman

Voorzitter:
Schiering

Agendapunt A 2: Spreekrecht
Spreekrecht
Er is geen gebruik gemaakt van het Algemeen spreekrecht
Agendapunt A 3: Overige onderwerpen 1
1

Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen

Voorgenomen besluit
A. Vaststellen verslag ARC d.d. 6 januari 2011: GBB kondigt schriftelijke vragen aan
inzake het Oude Hof. De verslagen zijn conform afspraak summier, naast de
audioverslagen.
B. Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 25 januari 2011: Memo over het
recente contact met het Broederschapshuis. (T)
C. Kennisnemen van lijst ingekomen stukken (week 1 tot en met week 5):
De heer Koeten spreek in over de memo’s fietsverbinding Schoorl Oost – N9:
Hij is van mening dat deze aanleg in strijd is met de uitgangspunten van het vigerende
bestemmingsplan.
D. E: Mededelingen van collegeleden en commissieleden:
GBB kondigt schriftelijke vragen aan over de consequenties voor Bergen van de in
behandeling zijnde wetswijziging voor vergunningvrij bouwen achter monumenten.
Opmerkingen2
Zie hierboven.
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Agendapunt A 4: Voorstel betreft het vaststellen van de Verordening Brandbeveiliging
gemeente Bergen 2011
Aanwezig
Commissieleden:
Kindt (PvdA); Apeldoorn
(CDA); Van Leijen, Zeiler
(GB); Paping, Haarsma
(VVD); Müller (GL); Snijder
(D66)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hafkamp, Roem

Kooiman

Voorzitter:
Schiering

Voorgenomen besluit
Vast te stellen de Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2011 artikel 1 t/m 14

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 10 maart 2011
 Hamerstuk
Opmerkingen2
Deze VNG verordening hoeft niet aangepast te worden aan zo mogelijk specifieke Bergense
situaties.
2.

Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt A 5: Voorstel betreft het vaststellen van het Afvalbeleidsplan 2011 – 2015 en
de daaruit voortvloeiende doelstellingen en acties uit te voeren
Aanwezig
Commissieleden:
Kindt (PvdA); Groot,
Apeldoorn (CDA); Van Leijen,
Zeiler (GB); Paping, Haarsma
(VVD); Müller (GL); Snijder
(D66)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Roem

Kooiman

Voorzitter:
Schiering
Voorgenomen besluit
1. Het afvalbeleidsplan 2011-2015 vast te stellen en de daaruit voortvloeiende
doelstellingen en acties uitvoeren;
2. De brengvoorzieningen met behulp van de drie afvalbrengstations blijvend gratis aan te
bieden;
3. Expliciet de volgende doelstellingen vast te stellen:
• Alleen afval verwijderen dat niet nuttig kan worden toegepast;
• Alleen afval storten dat onbrandbaar is;
• In 2015 voldoen aan de landelijke norm van 60% nuttige toepassing van
huishoudelijk afval;
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•
•

De verwerking van de huishoudelijke afvalstromen conform de minimumstandaard
uit het Landelijk AfvalbeheerPlan2 (LAP2);
Het realiseren van een uniform afvalinzamelingssysteem ten einde de
scheidingresultaten te kunnen verbeteren.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 10 maart 2011
 Hamerstuk
Opmerkingen2
Commissiebrede teleurstelling over het ontbreken van adequate informatie over de resultaten
van de geschieden inzameling van afval. Zorgen over de mogelijkheden van inzamelen via de
zgn. zijladers gezien de vele smalle straten, het afvaltoerisme bij de invoering van diftar
(betalen per aangeboden hoeveelheid) kan problematisch zijn. Hoe goed te onderhandelen bij
de inzet op alleen de HVC, relatie zowel aandeelhouderschap als klant zijn.
Portefeuillehouder:
Het halen van de doelstellingen voor het geschieden inzamelen (LAP2) levert op termijn geld
op, daarom nu inzetten op registreren en sorteer analyses van de diverse afvalstromen en
daarop sturen, onderzoek naar invoering zijladers volgt tzt, mogelijke invoering diftar pas in
2014 aan de orde, er wordt zwaar ingezet op benchmarking, vergelijking van prijs /
kwaliteitverhouding, toetsen en controleren onderhandelingen; na vaststellen van dit afvalplan
wordt het uitgewerkt in contracten en uitvoeringsplannen, deze worden ook weer getoetst: deze
worden vervolgens aan de raad voorgelegd. Het is aan het college ( en niet aan Arcadis) om te
bepalen wie deze vervolgopdrachten krijgt.
Toezegging: in het raadsvoorstel wordt opgenomen op welke wijze het toetsen en controleren
van de onderhandelingen met de HVC heeft plaatsgevonden
Als aandeelhouder heeft de gemeente ook invloed op de uitvoering van het service contract.
De portefeuillehouder is bereidt opmerkingen van raadsleden door te leiden naar de
aandeelhoudersvergadering.
De griffie zal (nogmaals) inventariseren welke raadsleden een werkbezoek naar de HVC willen\
2.

Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt A 6: Voorstel betreft het vaststellen van de Nota Activabeleid gemeente
Bergen 2011
Aanwezig
Commissieleden:
Kindt (PvdA); Groot,
Apeldoorn (CDA); Van Leijen,
Zeiler (GB); Paping, Haarsma
(VVD); Müller (GL); Snijder
(D66)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Roem

Kooiman

Voorzitter:
Schiering
Voorgenomen besluit
- de nota activabeleid 2011 vast te stellen;
- de nota activabeleid 2006 door de nota activabeleid 2011 te vervangen.
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar BenW voor:
Naar ARC 21/04:

In afwachting reactie college op accountantsadvies over de
verwerking van subsidies op investeringen

Anders
Opmerkingen2
Gezien het advies van de accountant over de verwerking van subsidies op investeringen,
verzoekt de Commissie van Onderzoek (CvO) een maand uitstel, de CvO wil in overleg treden
met het College hierover. Wellicht dient de Nota Activabeleid 2011 hierop nog aangepast te
worden, of niet. Dat zal nog moeten blijken.
De arc stem hiermee in.
2.

Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt B 1: Opening
Wethouder Hietbrink heeft een tweetal mededelingen:
-

De hoorzitting voor de gasopslag Bergermeer is geweest. Het is afwachten wat de politiek
nu gaat beslissen. De hoop is gevestigd op de tweede kamer fractie PvdA die hopelijk extra
onderzoek gaat aanvragen. De bijeenkomst tussen Taqa en de gemeente Bergen om te
praten over de inhoud van de convenanten en het eventueel ondertekenen daarvan is
verdaagd.

-

In april komt er een informatie-avond inzake de participatievisie en dit stuk komt in mei voor
besluitvorming in de raad.

Aanwezig
Commissieleden:

Collegeleden:

Diels (GB), Van Huissteden
Hietbrink
(PvdA), Edelschaap (GL),
Luttik-Swart
Meedendorp, Smit (VVD), De
Ruiter (D66), Ooijevaar, Groot
(CDA)

Commissiegriffier:
Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Houtenbos

Agendapunt B 2: Voorstel betreft het vaststellen van de zienswijzen op de aangepaste
werkbegroting 2011 WNK en de gemeentelijke bijdragen tot en met 2016 te handhaven
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Aanwezig
Commissieleden:

Collegeleden:

Diels (GB), Van Huissteden
Hietbrink
(PvdA), Edelschaap (GL),
Meedendorp, Smit (VVD), De
Ruiter (D66), Ooijevaar, Groot
(CDA)

Commissiegriffier:
Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Houtenbos
Voorgenomen besluit
- De aangepaste werkbegroting 2011 vast te stellen.
- De gemeentelijke bijdrage voort te zetten tot en met 2016
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 10 maart 2011
 Hamerstuk
Opmerkingen2
De commissie stemt in met de wijziging van het raadsbesluit in: de zienswijzen op de
aangepaste werkbegroting 2011 vast te stellen.
De commissie heeft een aantal verhelderende vragen en opmerkingen.
De wethouder geeft aan dat de commissie de bijgestelde werkbegroting heeft ontvangen
omdat het WNK serieus heeft gekeken naar het verzoek vanuit de deelnemende gemeenten
om te bezuinigen. Misschien is het goed de visie die eerder is geformuleerd eens goed te
bekijken geeft de wethouder aan. Hierin staat een omzetverhoging van 10% per jaar en daar
staat tegenover dat de gemeentelijke bijdrage wordt afgebouwd. De gemeente koopt niet
minder diensten in. De gemeente heeft de afgelopen jaren de volgende diensten ingekocht bij
het WNK: schoonmaak, post en onderhoud sportvelden. De discussie over het uitbesteden van
het groen aan het WNK is in het verleden gevoerd en toen is besloten dit niet aan het WNK uit
te besteden. De wethouder ziet geen aanleiding dat standpunt te heroverwegen.
De suggestie over het uitbesteden van het leerlingenvervoer aan het WNK neemt de
wethouder mee naar het college.

Agendapunt B 3: Voorstel betreft in te stemmen met het beleidsplan Burger AED en de
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
Aanwezig
Commissieleden:

Collegeleden:

Diels (GB), Van Huissteden
Luttik-Swart
(PvdA), Edelschaap (GL),
Meedendorp, Smit (VVD), De
Ruiter (D66), Ooijevaar, Groot
(CDA)

Commissiegriffier:
Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Houtenbos
Voorgenomen besluit
- De investering van € 40.000 voor de aanschaf van de AED’s en buitenkasten en het
plaatsen ervan te dekken uit het budget voor subsidies Basisgezondheidszorg.
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-

De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
De investering van € 40.000 in afwijking van de nota activabeleid, in één keer ten laste
van het begrotingssaldo te brengen.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 10 maart 2011

 Bespreekstuk

Opmerkingen2
De commissie vindt het een goed initiatief, maar er leeft wel een aantal opmerkingen en
suggesties. Een aantal partijen spreekt het belang uit van het integraal oppakken van
particuliere AED’s en vrijwilligers (bij sportverenigingen en dorpsverenigingen) in het project en
het opnemen in het netwerk. Een goede inventarisatie, waar op dit moment een AED aanwezig
is, wordt naar voren gebracht. De gemeente heeft een keuze gemaakt voor de techniek,
aanbod van vrijwilligers en leveranciers. Dit om o.a. de kwaliteit van de dekking te garanderen.
De wethouder geeft aan dat de gemeente geen eigen koers vaart, maar dat alle partijen
(welzijnsorganisaties, wijkverenigingen, sportverenigingen) worden betrokken bij het plan. Het
project is een initiatief van de veiligheidsregio en de gemeente zit te popelen om het project in
te voeren. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de 25 AED’s.
Toezegging:
De commissie wordt op de hoogte gehouden van het project door middel van een evaluatie die
over een jaar plaatsvindt.
Agendapunt B 4: Voorstel betreft het vaststellen van de zienswijzen aangaande de
bezuinigingen GGD Hollands Noorden
Aanwezig
Commissieleden:

Collegeleden:

Diels (GB), Van Huissteden
Luttik-Swart
(PvdA), Edelschaap (GL),
Meedendorp, Smit (VVD), De
Ruiter (D66), Ooijevaar (CDA)

Commissiegriffier:
Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Houtenbos
Voorgenomen besluit
De zienswijzen op de notitie van de GGD aangaande de bezuinigingen, zoals geformuleerd in
de brief aan het dagelijks bestuur van de GGD, vast te stellen en voor te leggen aan de directie
en het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 10 maart 2011
 Hamerstuk
Opmerkingen2
De commissie heeft een aantal verhelderende vragen.
De wethouder geeft aan dat zij de suggestie om te kijken naar het sterker aanzetten van de
zienswijze onder punt j: gezamenlijke huisvesting meeneemt.
De wethouder geeft aan dat ze de formulering op pagina 12 onder punt j “sociaal medische
advisering” van de zienswijzen aan de GGD nog even goed bekijkt.
De commissie geeft toestemming om de zienswijzen op de bezuinigingsnotitie met de input van
de commissie te doen toekomen aan de GGD.
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Agendapunt B 5: Aankoop perceel Plein 7 (NHKC) en samenwerkingsovereenkomst
gemeente – NHKC – Nieuw Kranenburg
Aanwezig
Commissieleden:
Zeiler (GB), Van Huissteden,
Kindt (PvdA), Edelschaap
(GL), Meedendorp, Smit
(VVD), De Ruiter, Snijder
(D66), Ooijevaar, Apeldoorn,
Groot (CDA)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hafkamp

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Houtenbos
Voorgenomen besluit
Akkoord te gaan met de inhoud van de concept samenwerkingovereenkomst en als optie voor
de aankoop van Plein 7 te kiezen voor optie 1.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 10 maart 2011
 Hamerstuk
Opmerkingen2
De commissie stemt in met de wijziging van het raadsbesluit in: in te stemmen met de inhoud
van de concept samenwerkingsovereenkomst en als optie voor de aankoop van Plein 7 te
kiezen voor optie 1. De commissie is verheugd met de samenwerkingsovereenkomst. Een
aantal vragen over de overeenkomst wordt beantwoord door de heer Kniestedt, de advocaat
die voor de gemeente de onderhandelingen heeft gevoerd met het NHKC.
De burgemeester geeft aan ook blij te zijn dat de overeenkomst uiteindelijk tot stand is
gekomen. De overeenkomst is nog niet getekend vanwege het niet op tijd beschikbaar hebben
van de stukken en formeel dienen de juiste regels en termijnen hierbij in acht genomen te
worden.
Het eigendom, beheer en onderhoud van de collectie wordt besproken.
2.

Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Bergen, 14 februari 2011
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