CONCEPT VERSLAG

Algemene raadscommissie van 15 september 2011

Agendapunt A 1: Opening
Aanwezig
Commissieleden:
v.d. Leij (PvdA), Mesu (CDA),
Zeiler (GBB),Smit, Haarsma
(VVD), Müller (GL), de Ruiter
(D66).

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Roem, Hietbrink

Kooiman

Voorzitter:
Kindt

Agendapunt A 2: Spreekrecht
Spreekrecht
De heer Belleman breekt een lans voor bankjes op het Eymaplein bij de Voorstraat en biedt
een handtekeningenlijst aan.
Toezegging: er komt een extra bankje op het Eymaplein, exacte locatie i.o. de marktmeester
en de heer Belleman.
Mededelingen portefeuillehouders

Agendapunt A 3:
* Bespreken van de mogelijkheid en wenselijkheid om tegemoet te komen aan twee
individuele bouwplannen.
* Daarnaast dient nog een advies gegeven te worden over het afwijzen van een verdere
verdichting in Westdorp.
Commissieleden:

Collegeleden:

Commissiegriffier:

v.d. Leij (PvdA), Mesu (CDA),
Zeiler (GBB),Smit, Haarsma
(VVD), Müller (GL), de Ruiter
(D66).

Roem, Hietbrink

Kooiman

Voorzitter:
Kindt
Voorgenomen besluit
In te stemmen met de conclusies en het advies van BügelHajema over de mogelijkheden van
verstedelijking van Westdorp en daarmee niet mee te werken aan een verdichting door:

- meer bouwvlakken aan de openbare ruimte
- bouwvlakken in de tweede lijn
- meer woningen per bouwvlak (grondgebonden of gestapeld)
- grotere woningen
dan toegestaan volgens het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 11 oktober 2011

 Bespreekstuk

Opmerkingen2
Medewerking aan plannen Buerweg 36 en 48.
De heren Meijer en Van Eyck pleiten nogmaals voor medewerking, mede gezien het ontbreken
van precedentwerking, er wordt medewerking verleend aan een eventuele
planschadeovereenkomst.
Commissie breed zijn er twijfels aan het niet willen meewerken, het “nee – want” van het
college kan ook een “ja – mits” zijn. Geen precedentwerking en een sluitende
stedenbouwkundige onderbouwing lijken haalbaar. GBB wil niet meewerken aan Buerweg 36.
De portefeuillehouder geeft aan:
- er is wel sprake van precedentwerking, de inmiddels openbare interne rapportage van
BügelHajema 2009, gebaseerd op het oude bestemmingsplan, geeft 15 mogelijke
verdichtingslocaties in Westdorp aan;
- er is nog een afgewezen plan waarvan de indiener niet in beroep is gegaan;
- de wil is er niet bij het college omdat het bestemmingsplan het niet mogelijk maakt, ook
is na gegaan wat wel mogelijk is binnen het bestemmingsplan ( motie ), er is afwijzend
geadviseerd door BügelHajema 2011, dat besluit licht nu ook voor.
- Het raadsbesluit tot geen verdichting aannemen en ook aan deze twee individuele
gevallen meewerken is z.i. nauwelijks rechtlijnig.
Het college is klaar, de zaak ligt nu bij de raad, die moet iets willen en aangeven wat en hoe
dat gerealiseerd dient te worden.
De fracties van PvdA, CDA, VVD stemmen niet in met de afwijzende memo van het college; de
fracties van D66 en GL stemmen wel met de afwijzing in; de fractie van GBB wil de
precedentwerking nog eens goed tegen het licht houden.
Raadsbesluit niet meewerken aan verdere verdichting Westdorp.
Bespreekstuk voor de raad
Agendapunt A 4: Voorstel betreft het vaststellen van de startnotitie project fusie omni
BSV – v.v. Berdos
Aanwezig
Commissieleden:

Collegeleden:

v.d. Leij (PvdA), Mesu (CDA), Roem
Zeiler (GBB),Paping, Haarsma
(VVD), Müller (GL), de Ruiter
(D66).

Commissiegriffier:
Kooiman

Voorzitter:
Kindt
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Voorgenomen besluit
De startnotitie fusie omni BSV-v.v. Berdos vast te stellen.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 11 oktober 2011

 Bespreekstuk

Opmerkingen2
Commissiebreed waardering voor het heldere stuk met duidelijke afbaking en opeenvolgende
go / no go momenten.
D66 vraagt zich af op er pas doorgegaan ( een go is) kan worden na provinciale instemming en
als niet alles past in de Kiefthoek het project gesplitst kan worden ( zonder tennis, schietver.en
jeu de boules) en de Europahal een alternatief is voor een nieuwe sporthal.
GBB wil in het project inbrengen de mogelijkheid te bekijken de tennisvereniging aan de
Landweg ook hiernaar te verplaatsen, zodat die locatie ook vrijkomt voor (sociale)
woningbouw, zo nodig wordt hiervoor een amendement ingediend.
VVD wenst in lager ambitieniveau, het is maar de vraag of een nieuwe sporthal zo nodig is.
CDA wil dat er rekening wordt gehouden met de krimp in kinderaantallen en de consequenties
van een mogelijke nieuw sporthal voor de bestaande Europahal.
PvdA: het is niet duidelijk wanneer de raad weer in beeld is bij dit project.
Wethouder Roem geeft aan in deze verkennende fase nog niet in te kunnen gaan op de
ingebrachte inhoudelijke en R.O. – achtige punten en wijst de suggestie van GBB af. Wel
worden de ingebrachte punten onder de aandacht gebracht bij het uitvoerende bureau.
CDA en PvdA zien wel wat in de suggestie van GBB om de tennisvereniging aan de Landweg
er ook bij te betrekken.
Agendapunt A 5: Beantwoording schriftelijke vragen Oude Hof - Groenprojecten in de
wijken
Aanwezig
Commissieleden:

Collegeleden:

v.d. Leij (PvdA), Mesu (CDA), Roem
Zeiler (GBB),Paping, Haarsma
(VVD), Müller (GL), de Ruiter
(D66).

Commissiegriffier:
Kooiman

Voorzitter:
Kindt

Voorgenomen besluit
Niet van toepassing.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar BenW voor:
Naar ARC voor:
Anders
GBB kijkt nog eens goed naar de motie over groenbeleid,
ingebracht bij het bestemmingsplan Bergen Centrum.
-3-

Opmerkingen2
GBB en D66 kaarten dit aan omdat zij zich ernstig zorgen maken over het h.i. ontbreken van
een consistent groenbeleid in zijn algemeenheid en de uitvoering van en inzicht in (financieel
en inhoudelijk) het Project Oude Hof in het bijzonder. Er komt een voorstel op tafel om een
raadsonderzoek te houden naar het groenbeleid en het (her)formuleren ervan. Dat gaat de
commissie uiteindelijk te ver.
Wethouder Roem geeft aan dat fase 1 is afgerond: kosten 5 ton met 50% provinciale subsidie;
dat fase 2 ook 5 ton kost maar de provincie niet meer subidie geeft, er wordt naarstig naar
andere co – financiering gezocht.
Toezegging: er komt een compleet financieel overzicht financiering Oude Hof, incl. de relatie
met de gelden voor het Bergen Beneden Bos. De precieze vraagstelling wat er in dat overzicht
moet komen wordt besproken met de portefeuillehouder en 2 leden van de fracties van D66 en
Gemeentebelangen( zij gaan doorvragen totdat ze eruit zijn).
Agendapunt A 6: Voorstel betreft het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan
2011 - 2015
Aanwezig
Commissieleden:

Collegeleden:

v.d. Leij (PvdA), Mesu (CDA), Roem
Zeiler (GBB), Smit, Haarsma
(VVD), Müller, Braak – van
Kasteel (GL), de Ruiter (D66).

Commissiegriffier:
Kooiman

Voorzitter:
Kindt

Voorgenomen besluit
1. Het Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 vast te stellen.
2. Het dekkingsplan volgens scenario 4, inclusief extra stortingen in de voorziening in de
jaren 2011 en 2012, vast te stellen.
3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen;
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.:
 Hamerstuk
Naar BenW voor:
Naar ARC voor:

 Bespreekstuk

Wegens het late tijdstip doorgeschoven naar de reserve avond:
20 september 2011, na de commissie bestemmingsplannen,
aanvang 21.00 uur.

Anders
Opmerkingen2
Dit agendapunt is na agendapunt 7 behandeld.
Agendapunt A 7: Voorstel betreft kennis te nemen van notitie: Toeristenbelasting –
uitvoering nu en alternatieven voor een gewijzigde heffing
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Aanwezig
Commissieleden:

Collegeleden:

v.d. Leij (PvdA), Mesu (CDA), Roem
Zeiler (GBB),Smit, Haarsma
(VVD), Müller, Braak – van
Kasteel (GL), de Ruiter (D66).

Commissiegriffier:
Kooiman

Voorzitter:
Kindt

Voorgenomen besluit
Kennis te nemen van de notitie "Toeristenbelasting - Uitvoering nu en alternatieven voor
een gewijzigde heffing".
De huidige wijze van heffen van de toeristenbelasting te continueren
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar BenW voor:
Naar ARC voor:
Anders

Indien gewenst brengen fracties bij de begrotingsbehandeling de
vaststelling van de tarieven ( wijze van en de hoogte) en de
grondslag voor de heffing in.

Opmerkingen2
De heren Genet en Steenis geven aan dat de sector niet bij het opstellen van de betreffende
notitie is betrokken, stellen het nachtregister, een forfetaitre heffing en de particuliere verhuur
onder de aandacht.
Commissie brede waardering voor de inhoud en opzet van de Notitie. Gevraagd was om inzicht
in alternatieven van uitvoering en heffen, dat is er gekomen. Inspraak is daarbij niet in beeld.
Onduidelijk blijft op het tarief wordt vastgesteld om een begrootte inkomsten post te behalen, of
dat het gaat om tarief maal inflatiecijfer en de gevolgen van minder overnachtingen dus in het
begrotingssaldo worden opgenomen.
In discussie komt de grondslag: overnachtingen, % omzet, anders ….
De portefeuillehouder geeft aan dat de notitie "Toeristenbelasting - Uitvoering nu en
alternatieven voor een gewijzigde heffing" wordt besproken in het reguliere EOB ( Economisch
Overleg Bergen).
De commissie concludeert dat de motie goed is uitgevoerd, de conclusie van het college nu
wordt gedeeld, het raadsbesluit overbodig is.
2.

Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt B 1: Opening
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Aanwezig
Commissieleden:
Schiering, Van Leijen (GBB);
Bakker, Paping (VVD);
Halff, Snijder (D66);
Groot, De Jong (CDA);
Van Huissteden (PvdA);
Braak-van Kasteel (GL)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hafkamp
Luttik-Swart

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels

Agendapunt B 2: Overige onderwerpen1
1

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

Voorgenomen besluit
Vaststellen verslag ARC d.d. 26 mei 2011 en 9 juni 2011
Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 23 augustus 2011
Kennisnemen van de verzamellijst ingekomen stukken week 21 t/m 35
Mededelingen van collegeleden en commissieleden
Vincent van Goghweg 4: handhavingsbesluit
Opmerkingen2
A. Verslag ARC d.d. 26 mei 2011 wordt vastgesteld met de volgende wijziging:
aanwezigen dhr. Haarsma i.p.v. Jaarsma.
de heer Snijders (D66): vraagt n.a.v. pag 3 “een nieuw politiebureau heeft nog steeds
de bestuurlijke aandacht”: verheldering over de centrale ligging in Heiloo,
aanspreekpunt in Castricum, communicatie bewoners (middelen), locatie nieuw
politiebureau. De portefeuillehouder stelt voor om hiervoor de korpsleiding tijdens een
presentatie-avond uit te nodigen.
Verslag ARC d.d. 9 juni 2011 is ongewijzigd vastgesteld.
B. Lijst ingekomen stukken: er worden verhelderende vragen en opmerkingen gesteld over
de ontvangen memo’s.
C. Mededelingen collegeleden en commissieleden:
wethouder Luttik: vraagt aandacht voor het participatietraject-WMO.
Terugkoppeling uit het Regionaal portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken en Zorg/
Welzijn, waarin o.a. de samenwerking is besproken.
Op 12 oktober is er een informatie-avond over dit onderwerp voor alle gemeenten.
Tekorten bibliotheek wordt besproken, 4 oktober 2011 is er een informatie-avond over
de bibliotheken. Het fusievoorstel is een collegebevoegdheid.
de heer Van Leijen (GBB): deelt mee dat hij tezamen met D66 een initiatiefvoorstel
inzake UMTS-mast indient tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.
Desgevraagd (CDA): verzoek voor het plaatsen van een AED voor het Dorpshuis
Hanswijk is in het verleden afgewezen. Het bestuur wordt nu gevraagd om een AED te
plaatsen. De portefeuillehouder gaat uitzoeken hoe dit zit.
Desgevraagd (PvdA): duidelijkheid over aanleggen stuk voetpad tussen Catrijp en
Groet.
1
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Desgevraagd (D66): voortgang verkeersmaatregel afsluiting Voorstraat Egmond aan
Zee.
Wethouder Roem: de veteranenbus kan / gaat gebruikt worden in Bergen
Wethouder Hietbrink:
- Er komt een kaart met mogelijke locaties voor de plaatsingen van de 2 UMTS masten in
de Egmonden, met de opinie van TNO ivm de technische haalbaarheid, eigenaren
wordt gevraagd naar eventuele medewerking, vervolgproces conform toezegging.
- Grondexploitatie Mooi Bergen: besluitvorming in november; voldoende animo start
locatie Texaco,; te weinig animo Landweg / Zuidlaan, een gewijzigde ontwikkeling wordt
opnieuw in procedure gebracht, inclusief overleg met omwonenden etc.
D. Vincent van Goghweg 4
De portefeuillehouder deelt mee dat een uitnodiging volgt om in vertrouwelijkheid te
spreken over dit onderwerp (met name technische vragen).
Toezeggingen:
Er volgt een uitnodiging voor de presentatie-avond inzake huisvesting politie en een
uitnodiging voor een vertrouwelijke bijeenkomst Vincent van Goghweg 4.
Beantwoording gestelde vragen (plaatsen AED/voetpad Catrijp en Groet/afsluiting
Voorstraat)

Agendapunt B 3: Vaststellen statutenwijziging ISOB (Intergemeentelijke Stichting
Openbaar Basisonderwijs)
Aanwezig
Commissieleden:
Schiering, Van Leijen (GBB);
Bakker, Paping (VVD);
Halff, Snijder (D66);
Groot, De Jong (CDA);
Van Huissteden (PvdA);
Braak-van Kasteel (GL)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hafkamp
Luttik-Swart

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels
Voorgenomen besluit
de ontwerp-statutenwijziging van de ISOB van 5 juli 2011 vaststellen
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 11 oktober 2011
 Hamerstuk
Opmerkingen2
De competenties voor de leden van de Raad van Toezicht komen ter sprake. De commissie
ontvangt te zijner tijd een lijst met namen van de leden van de Raad van Toezicht.
Agendapunt B 4: Voorstel betreft kennis te nemen van het rapport van de
Archiefinspectie 2011 en in te stemmen met de actiepunten en de vast te stellen
financiële gevolgen daarvan op te nemen in de begroting 2012-2015
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Aanwezig
Commissieleden:
Schiering, Van Leijen (GBB);
Bakker, Paping (VVD);
Halff, Snijder (D66);
Groot, De Jong (CDA);
Van Huissteden (PvdA);
Braak-van Kasteel (GL)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hafkamp

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels
Voorgenomen besluit
Kennis te nemen van de rapportage en de actiepunten van het Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar naar aanleiding van de archiefinspectie in november 2010
In te stemmen met de voorgestelde aanpak van de actiepunten
De daarbij behorende financiële gevolgen op te nemen in de begroting 2012 – 2015
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 11 oktober 2011

 Bespreekstuk

Opmerkingen2
Er worden vragen gesteld over de volgende onderwerpen:
- administratieve organisatiebeschrijving, digitaliseren processen/archief, gegevens
databeheer;
- temporiseren digitaliseren;
- formatie-uitbreiding versus inverdieneffect;
- aanvraag budget en onderzoek kosten;
- samenhang rapport;
- vakapplicaties (koppeling systemen);
- digitale opslag/fysieke opslag;
- benadering Atos.
De inschatting van de formatie-uitbreiding wordt besproken: applicatiebeheerder,
beleidsmedewerker (schrijven plan van aanpak, archiefverordening actualiseren), projectleider,
projectmedewerkers.
Besproken wordt de prioritering bij het digitaliseren daar neer te leggen waar het
inverdieneffect direct merkbaar en het hoogst is, (bouwdossiers).

Agendapunt B 5: Voorstel betreft het vaststellen van de verordening sollicitatieplicht en
outplacement gewezen burgemeester en wethouders

-8-

Aanwezig
Commissieleden:
Schiering, Van Leijen (GBB);
Bakker, Paping (VVD);
Halff, Snijder (D66);
Groot, De Jong (CDA);
Van Huissteden (PvdA);
Braak-van Kasteel (GL)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hafkamp

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels
Voorgenomen besluit
vast stellen van de Verordening sollicitatieplicht en outplacement gewezen burgemeester en
wethouders 2011
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 11 oktober 2011
 Hamerstuk
Opmerkingen2
De commissie kan zich vinden in de verordening. Het besluit gaat in zodra het door de raad is
vastgesteld. Het vorige besluit was een eigen regeling van de gemeente voor een
outplacement. De huidige regeling is gebaseerd op een wetsvoorstel, inclusief sollicitatieplicht
en de burgemeester.
De kosten van het traject (re-integratie en outplacement met opleidingsfaciliteiten) worden
uiteengezet. Het begeleidings- en uitkeringstraject moet uitbesteed worden aan een bureau,
anders dan het outplacementbureau.

Agendapunt B 6: Voorstel betreft kennis te nemen van de ICT-ontwikkelingen
en in het samenvoegen van diverse ICT-kredieten tot één nieuw ICT-krediet vast te
stellen
Aanwezig
Commissieleden:
Schiering, Van Leijen (GBB);
Bakker, Smit (VVD);
Halff, Snijder (D66);
Groot, De Jong (CDA);
Van Huissteden (PvdA);
Braak-van Kasteel (GL)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hafkamp

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels
Voorgenomen besluit
kennis te nemen van de ICT ontwikkelingen
in te stemmen met het samenvoegen van de volgende ICT kredieten tot één nieuw ICT
krediet
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 11 oktober 2011
 Hamerstuk
Opmerkingen2
De commissie vindt het ICT-voorstel een stap in de goede richting. Er worden verhelderende
vragen gesteld over:
- krediet;
- vervanging noodzaak Novell Netware;
- samenvoegen budgetten;
- risico-analyse (controleren van voortgang proces, gevolgen besluit, verwachtingspatroon);
- virtuele servers (architectuurkeuze);
- risico’s netwerkbekabeling;
- traagheid netwerk;
- verbinding met digitaliseren werkprocessen;
- concept groene ICT;
- informatiseringsplan.
Het datacentrum komt ter sprake, de gemeente Bergen is in gesprek met de regio over een
shared service centrum. In het najaar wordt een onderzoek hiertoe uitgevoerd. Verder is de
gemeente in overleg met een buurgemeente over de samenwerking, voorwaarde hiervoor is
dat de ICT op orde is.
De prioriteit voor vervanging Novell Netwerk en de vervanging PC’s op de werkplekken wordt
besproken.

Agendapunt B 7: Voorstel betreft beschikbaar stellen kredieten voor de uitvoering van
drie beleidsplannen van de Brandweer en de bijbehorende begrotingswijziging vast te
stellen
Aanwezig
Commissieleden:
Schiering, Van Leijen (GBB);
Bakker, Smit (VVD);
Halff, (D66);
Groot, De Jong (CDA);
Van Huissteden (PvdA);
Braak-van Kasteel (GL)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hafkamp

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels
Voorgenomen besluit
Kennis te nemen van de door het college vastgestelde beleidsplannen voor de Brandweer,
te weten;
o beleidsplan bluswatervoorziening 2011-2015
o beleidsplan materieel en materiaal 2011-2015
o beleidsplan repressie 2011-2015
Ter uitvoering van deze beleidsplannen expliciet de volgende besluiten te nemen;
 In 2011 een budget beschikbaar te stellen voor de aanschaf van sportkleding a €
21.000, In 2012 een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 22 brommers a €
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44.000
 In 2011 een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een waterwagen a €
80.000.De nieuwe afschrijvingstermijnen met betrekking tot de Brandweer zoals genoemd in
bijlage 1 van het beleidsplan materieel & materiaal 2011-2015 vast te stellen en de Bijlage
1 afschrijvingstermijnen op basis van economische levensduur van de nota activabeleid
2011 conform aan te passen.
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 11 oktober 2011
 Hamerstuk
Opmerkingen2
De commissie is van mening dat veiligheid goed georganiseerd moet zijn en daar hangt een
prijskaartje aan.
Er worden vragen gesteld over de volgende onderwerpen:
- eventueel voordeel van leasen brommers en onderhoud;
- restwaarde brommers opnemen in voorstel (is niet toegestaan);
- bedrag sportkleding en termijn afschrijving;
- noodzaak aanschaf waterwagen, past deze in plan veiligheidsregio;
- regionale inkoop;
- onderzoeken voordeel elektrische scooters.
Toezegging:
Er volgt een memo (voor behandeling in raad) met daarin opgenomen eventueel voordeel van
leasen van de brommers en uitleg bedrag sportkleding.
2.

Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Bergen, 19 september 2011
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