
 

                                                                                                
 
 

CONCEPT VERSLAG Algemene raadscommissie van 21 april 2011 

  

 

Agendapunt A 1: Opening                                                                                                             

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, van de Leij (PvdA); 
Groot, de Jong (CDA); Bijl, 
van Leijen (GBB); 
Meedendorp, Geurts (VVD); 
Braak – van Kasteel (GL); 
Halff (D66). 
 
Voorzitter: Schiering 
 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 

Agendapunt A 2: Spreekrecht                                                                                                            

 
Spreekrecht 

Er is geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht. 

 

Agendapunt A 3: Vaststellen Startnotitie Structuurvisie Egmond aan den Hoef en de 
financiering ervan. 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, van de Leij (PvdA); 
Groot, de Jong (CDA); Bijl, 
van Leijen (GBB); 
Meedendorp, Geurts (VVD); 
Braak – van Kasteel (GL); 
Halff (D66). 
 
Voorzitter: Schiering 
 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
 
Voorgenomen besluit 

- De Startnotitie structuurvisie Egmond aan den Hoef vast te stellen. 
- De uitgangspunten van La4sale voor landschappelijke inpassing te hanteren bij de 

visievorming. 
- Uit te gaan van een nieuwe sportvoorziening in Egmond aan den Hoef oost. 
- Een extra bedrag voor het project Lamoraal beschikbaar te stellen van € 102.000, te 

verdelen over 2011 en 2012, in respectievelijk € 56.000 en € 46.000, met als dekking 
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uitnamen uit de algemene reserve.  
De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 mei 2011   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen2 

Groot (CDA) wil eerst een aantal zaken nog uitgezocht hebben: nut en noodzaak brede school 
met consequenties en eventuele locatiekeuze; idem keuze voor oost kant voor fusielocatie 
voetbalclubs, deze keuze miskent de sociale component van een echte fusie, wil locatie waarin 
beide clubs zich kunnen vinden, stemt met beide zaken zo niet in. 
Geurts (VVD) benadrukt het belang van het tijdig inschakelen van de burgers en van 
een tweezijdige communicatie. 
Braak – van Kasteel (GL) wil weten hoe vast het gegeven van de brede school is, risicomatrix 
is moeilijk te doorgronden. 
Halff (D66) wil dat ook al zaken aan de burgers, niet alleen de georganiseerden, worden 
voorgelegd waarvan de nut en noodzaak zijn bewezen danwel de grootschalige ingrepen 
waarvan de noodzaak onomstotelijk zijn bewezen. 
Van der Leij (PvdA) bepleit meer (ruimtelijke ) vrijheden en wil minder nu al vastleggen, er is 
toch nog heel wat te onderzoeken. Wijst fusielocatie in oost af, mist de herbestemming delen 
bestaande oude dorp. 
Bijl (GBB) bepleit ook meer vrijheden, een structuurvisie is dynamisch en vorm vrij en niet alles 
is nu al af te ronden zowel inhoudelijk als ruimtelijk. 
Commissiebreed is er veel waardering en lof voor de presentatie van de plannen en de 
werkwijze van La4sale 
 
De portefeuillehouder geeft aan dat er nu een proces van zeg 2,5 jaar start, een aantal zaken 
op thematisch / maatschappelijk vlak inderdaad nog onderzocht gaan worden, zoals de door 
commissieleden genoemde brede school, transferium, woningbouw opgave. Er wordt niet op 
de uitkomsten vooruitgelopen, wel zijn reeds voorlopige ruimtelijke reserveringen opgenomen. 
Niet meer onderzocht wordt de locatie voor de gefuseerde voetbalclubs, de gemeente heeft nu 
te plicht na alle onderzoeken en gesprekken en toetsing aan provinciaal en lokaal beleid en 
mogelijkheden voor kostendrager ( woningbouw AZC terrein), aan te wijzen en de clubs 
kunnen er op reageren en aan hun leden voorleggen. Ook al kunnen zich uiteindelijk beiden 
zich in een andere locatie vinden. 
De burgers worden ook al betrokken bij de onderzoeken van de thematische werkgroepen, het 
oude dorp wordt meegenomen bij volkshuisvesting, projectmanagement is bedoeld om de  
benoemde risico’s binnen de perken te houden. 
 
Groot CDA), Bijl (GBB) en vd Leij (PvdA) blijven moeite houden met de fusielocatie aan de oost 
kant. 
 
Het laatste beslispunt wordt gewijzigd in: De bij dit besluit behorende begrotingswijziging 
vast te stellen 

 

Agendapunt A 4: In te stemmen met het door het college voorgestelde exploitatie 
Hargervaart met de daarbij behorende financiële risico’s. 
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Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, van de Leij (PvdA); 
Groot, de Jong (CDA); Bijl, 
van Leijen (GBB); 
Meedendorp, Geurts (VVD); 
Braak – van Kasteel (GL); 
Halff (D66). 
 
Voorzitter: Schiering 
 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 

1. Over te gaan tot de exploitatie van de 
Hargervaart op de door het college voorgestelde wijze; 

2. Tot het opnemen van de financiële risico’s bij 
deze exploitatie van € 278.000,- in de weerstandsparagraaf van de begroting. 

 
 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 mei 2011   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen2 

Er zijn drie sprekers bij dit agendapunt. 
De heren Teunissen ( watersportvereniging ‘Hargervaart’), Maarsse  (Fobes) en Hoogcarpel 
(Dorpsvereniging Groet) roemen de samenwerking met de gemeente en het resultaat: een 
exploitatie van de Hargervaart passende bij de kleinschaligheid en het karakter van Groet. 
De heer Teunissen geeft desgevraagd nadere uitleg van de opzet, de uitwerking ervan en het 
exploitatieplan. 
 
Commissiebrede steun en enthousiasme voor de plannen en de inzet van de 
watersportvereniging ‘Hargervaart’. De bedoeling van het exploitatieplan is solide, eerst 
‘sparen’ dan pas investeren. 
 
Meer moeite heeft de commissie met het aanvaarden van de herstelverplichting die het HHNK 
wenst op te nemen in de huurovereenkomst met onze gemeente inzake het verwijderen van 
beschoeiing en gordingen en mogelijkerwijs het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers, bij 
het onverhoopt stoppen van de exploitatie. Deze verplichting en de verantwoordelijkheid ervoor 
dient bij het HHNK te blijven berusten (ongeacht het exploiteren van de Hargervaart) en mag 
geen financieel risico voor de gemeente inhouden.  
 
Ook wordt een pilot voor een jaar bepleit, teneinde de risico’s in en de mogelijkheden van de 
exploitatie beter in beeld te krijgen.  
 
Toezegging: Ondanks het voorliggende ultieme onderhandelingsresultaat en het ontbreken 
van de gewenste kwaliteit impuls bij de pilot, zal de portefeuillehouder beide zaken voorleggen 
aan het HHNK. 
 
Raadsbehandeling is mei is noodzakelijk om nog geen verder uitstel van de exploitatie op te 
lopen, start per 1 april j.l. was de opzet. 
 
Beslispunt 2 wordt kennisnemen van het opnemen van de risico’s in de begroting. 
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Agendapunt A 5: Elkshove aan te wijzen als locatie voor de nieuwbouw  brandweer 
kazerne kern Bergen en het college opdracht te geven voor tijdelijke huisvesting zorg te 
dragen. 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, van de Leij (PvdA); 
Groot, de Jong (CDA); van 
Leijen (GBB); Meedendorp, 
Geurts (VVD); Braak – van 
Kasteel (GL); Halff (D66). 
 
Voorzitter: Schiering 
 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
 
Voorgenomen besluit 

 Elkshove aan te wijzen als meest geschikte locatie voor de bouw van een nieuwe 
brandweerkazerne in de kern van Bergen. 

 Geeft het college de opdracht alternatieven voor een tijdelijke kazerne of stalling voor 
de brandweervoertuigen van de kazerne in de kern van Bergen uit te werken, omdat de 
huidige kazerne aan de Karel de Grotelaan in verband met de planvorming rond Mooi 
Bergen moet worden gesloopt en de nieuwbouw van de kazerne op Elkshove nog niet 
gereed is. 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 mei 2011  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

Commissiebreed wordt uitgesproken te proberen de tijdelijke huisvesting niet nodig te laten 
zijn,  Elkshove hoe dan ook aan te wijzen voor de nieuwbouw brandweerkazerne. 
 
 

Agendapunt B 1: Opening                                                                                                             

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Haring, Zeiler (GB); 
Bakker, Haarsma (VVD); 
Muller, Rasch (GL); 
Mesu, Ooijevaar (CDA); 
Van Huissteden (PvdA); 
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Roem 
Luttik-Swart 

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

Vaststellen verslag ARC d.d. 17 maart 2011 
Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot 5 april 2011 
Kennisnemen van lijst ingekomen stukken week 11 t/m 15 
Mededelingen van collegeleden en commissieleden 

 
Opmerkingen2 

A. Verslag ARC d.d. 17 maart 2011 wordt vastgesteld. 
B. Toezeggingenlijst bijgewerkt tot 5 april 2011 vastgesteld; desgevraagd deelt wethouder 

Luttik mee dat de startnotitie subsidiebeleid en de beantwoording schriftelijke vragen 
Oude Hof er aan komen. 

C. Lijst ingekomen stukken; er worden verhelderende vragen gesteld over de ontvangen 
memo’s. 

D. Mededelingen van collegeleden en commissieleden:  
wethouder Luttik:  
- Stichtingsbestuur kinderopvang Schoorl is in gesprek met de gemeente inzake hoe 
  om te gaan met verminderde aanmeldingen. 
- Er heeft een nieuwe portefeuilleverdeling in het college plaatsgevonden, dossier 
  Kranenburg en sociale zaken = wethouder Luttik. 
- Voor wat betreft de bouwstop museum Nieuw Kranenburg is de gemeente in gesprek 
  met de aannemer over de schadeclaime. Over de hoogte van het bedrag is het college 
  in onderhandeling. 
Desgevraagd (PvdA): geeft wethouder Roem aan dat gekeken wordt naar een 
overgangsregeling (voor dit jaar) voor oplegging legeskosten en precariobelasting voor 
het houden van feesten/braderieën door organisaties.  
Desgevraagd (D66): deelt wethouder mee dat er gesprekken worden gevoerd met de 
eigenaar van de bowling in Egmond aan Zee over de bestemming. 
Over de verkeerssituatie/circulatie Pompplein/Voorstraat neemt het college in de 
volgende vergadering een besluit. 
Desgevraagd (CDA): komt de wethouder terug op wat de bestemming is voor het pand 
Dorpsstraat (was kinderopvang). 
De wethouder neemt met het college op dat wordt toegezien dat het vastgestelde beleid 
voor uitbaten van terrassen ook wordt gehandhaafd. 
De achtergrond van de verkeerskundige argumenten voor de Kastanjelaan en de 
planning voor de werkzaamheden Van Reenenpark wordt teruggekoppeld aan de 
commissie. 
 
Toezegging:  
De bestemming van het pand (was kinderopvang) in de Dorpsstraat terugkoppelen. 
De achtergrond verkeerskundige argumenten Kastanjelaan en planning 
werkzaamheden Van Reenenpark terugkoppelen. 

 
 

Agendapunt B 3: Voorstel betreft de notitie combinatiefuncties vast te stellen en de 
bijbehorende begrotingswijziging goed te keuren 
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Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Haring, Zeiler (GB); 
Bakker, Haarsma (VVD); 
Muller, Rasch (GL); 
Mesu, Ooijevaar (CDA); 
Van Huissteden (PvdA); 
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 

1. De Notitie combinatiefuncties vast te stellen; 
2. Voor 2013 en volgende jaren de Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en 

cultuur van € 81.000,- uit het Gemeentefonds te bestemmen voor combinatiefuncties. 
3. De bijgesloten begrotingswijziging goed te keuren 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 mei 2011   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen2 

De commissie stemt in met de wijziging van het raadsbesluit van punt 3 in:  
3. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.  
 
De commissie vindt het een goed initiatief maar heeft wel een aantal vragen. De verdeling komt 
ter sprake, het accent ligt nu op sport. De commissie vindt cultuureducatie ook belangrijk en dit 
wordt ook in het collegeprogramma genoemd. Er blijft een structurele bijdrage via het 
gemeentefonds beschikbaar. Het aantal FTE’s komt ter sprake.  
 
 
 

Agendapunt B 4: Voorstel betreft de overdracht van gemeentelijke kunstcollectie en de 
Cultuurhistorische collectie ‘Sterkenhuis’ aan Stichting Museale Collectie Nieuw 
Kranenburg 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Haring, Zeiler (GB); 
Bakker, Haarsma (VVD); 
Muller, Rasch (GL); 
Mesu, Ooijevaar (CDA); 
Van Huissteden (PvdA); 
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 

1. Akkoord te gaan met de inhoud van de concept-oprichtingsakte van de Stichting Museale 
Collecties Nieuw-Kranenburg zoals opgenomen in de bijlage. 

2. Akkoord gaan met het overdragen in beheer van de gemeentelijke kunstcollectie (minus de 
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buitenkunst) en de cultuurhistorische collectie Sterkenhuis aan de Stichting Museale 
Collecties Nieuw- Kranenburg volgens de in de bijlage bijgevoegde 
beheersovereenkomsten. 

3. Akkoord te gaan met het, als gemeente, (voorlopig) behouden van de verantwoordelijkheid 
voor het verzekeren van de beide collecties. 

4. Akkoord te gaan met het per 1 januari 2012 overgaan van de kosten van het beheer en 
depotruimte van de collecties naar de collectiestichting Nieuw-Kranenburg, met 
uitzondering van de kosten van verzekering. 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 mei 2011  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

De commissie stemt in met de wijziging van het raadsbesluit in:  
1. In te stemmen met de inhoud van de concept-oprichtingsakte van de Stichting Museale 
 Collecties Nieuw-Kranenburg. 
2. Het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie (minus de buitenkunst) en de 
 cultuurhistorische collectie Sterkenhuis over te dragen aan de Stichting Museale 
 Collecties Nieuw- Kranenburg volgens de in de bijlage bijgevoegde 
 beheersovereenkomsten. 
3. De verantwoordelijkheid voor het verzekeren van de beide collecties (voorlopig) te 
 behouden. 
4. Er van kennis te nemen dat per 1 januari 2012 de kosten van het beheer en 
 depotruimte van de collecties overgaan naar de collectiestichting Nieuw-Kranenburg. 
 
De commissie is blij met het stuk. Er is een aantal opmerkingen over de akte van 
statutenwijziging en de beheerovereenkomst. 
Er wordt gesproken over de noodzaak voor de zorg van de buitenkunst. De 
verantwoordelijkheid van de gemeente voor de verzekering wordt besproken. Voor de inrichting 
(hoe in te richten) en de locatie van de depotruimte volgt (na de opschoning) nog een voorstel 
voor de commissie.  
De suggestie om na opschoning van de collectie een jaarlijkse hertaxatie (verzekering) te laten 
plaatsvinden wordt meegenomen. 
 
Toezegging: 
Er volgt een voorstel voor de inrichting en de locatie van de depotruimte. 
 
 

 
 

Agendapunt B 5: Voorstel betreft in te stemmen met het opheffen van de 
museumcommissie Sterkenhuis 
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Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Haring, Zeiler (GB); 
Bakker, Haarsma (VVD); 
Muller, Rasch (GL); 
Mesu, Ooijevaar (CDA); 
Van Huissteden (PvdA); 
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 

1. Akkoord te gaan met het opheffen van de museumcommissie Sterkenhuis met 
terugwerkende kracht op 1 januari 2011, en de doelstellingen en werkzaamheden van 
deze commissie met ingang van die datum over te dragen aan Stichting Nieuw 
Kranenburg. 

2. Akkoord te gaan met het organiseren van een passend afscheid voor de leden en oud-
leden van de museumcommissie als dank voor hun jarenlange inzet voor het cultureel 
erfgoed van Bergen, en de kosten hiervan te dekken vanuit de post Kunstbeleid. 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 mei 2011  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

De commissie stemt in met de wijziging van het raadsbesluit in:  
1. De museumcommissie Sterkenhuis met terugwerkende kracht op 1 januari 2011 op te 
 heffen en de doelstellingen en werkzaamheden van deze commissie met ingang van 
 die datum over te dragen aan Stichting Nieuw Kranenburg. 
2. In te stemmen met het dekken van de kosten van een passend afscheid vanuit de post 
 Kunstbeleid en de leden en oud-leden van de museumcommissie te bedanken voor hun 
 jarenlange inzet voor het cultureel erfgoed van Bergen. 
 
Het borgen van de kennis van de vrijwilligers wordt besproken. Een groot aantal vrijwilligers 
gaat mee naar nieuw-Kranenburg. Het behouden en het onderbrengen van het archief wordt 
besproken. 

 
 

Agendapunt B 6: Voorstel betreft in te stemmen met de beleidsnota participatie 
gemeente Bergen en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Haring, Zeiler (GB); 
Bakker, Haarsma (VVD); 
Muller, Rasch (GL); 
Mesu, Ooijevaar (CDA); 
Van Huissteden (PvdA); 
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 
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Voorgenomen besluit 

1. In te stemmen met de beleidsnota Participatie in de gemeente Bergen door het: 
a. Blijven inzetten van participatievoorzieningen die gericht zijn op arbeidsinschakeling 

voor uitkeringsgerechtigden met groeipotentieel op de participatieladder totdat het 
plafond van participatiebudget is bereikt. 

b. Blijven inzetten van participatievoorzieningen gericht op aanpalende behoeften voor 
uitkeringsgerechtigden zonder groeipotentieel op de participatieladder. 

c. Uitwerken van een dienstverleningsconcept om de maatschappelijke 
zelfredzaamheid van uitkeringsgerechtigden zonder groeipotentieel op de 
participatieladder te vergroten. 

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.  

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 mei 2011  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

De commissie stemt in met de wijziging van het raadsbesluit in: 
1 Vaststellen van de beleidsnota participatie gemeente Bergen en de 
   daarin expliciet opgenomen uitgangspunten: 
   dan volgen de uitgangspunten a t/m c. 
2  de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
De beleidsnota participatie is rijksbeleid en gemeenten zijn zoekende om dit beleid op een 
sociale manier in te vullen. Maar het beleid staat wel onder druk meldt de portefeuillehouder. 
Het aanbod voor de groep mensen met/zonder groeipotentieel wordt besproken. Een aantal 
gestelde vragen zal terugkomen bij de behandeling van het productenboek. In de voorjaarsnota 
is getracht de systematiek die in het stuk wordt gebruikt (streefgetallen) ook te gebruiken. De 
WIW/ID plaatsen worden besproken. Er volgt nog een voorstel waarin wordt gevraagd om extra 
geld voor de SW-plaatsen (12 mensen). De wajong-jongeren zijn op dit moment nog niet de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 
 

Agendapunt B 7: Initiatiefvoorstel van D66 betreft mee te werken aan de aanleg van een 
open glasvezelnetwerk in de gemeente Bergen 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Haring, Zeiler (GB); 
Bakker, Haarsma (VVD); 
Muller, Rasch (GL); 
Mesu, Ooijevaar (CDA); 
Van Huissteden (PvdA); 
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
/ 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 

Mee te werken aan de aanleg van een open glasvezelnetwerk in de gemeente Bergen,   

 waarbij als uitgangspunt geldt dat alle kernen en alle inwoners, dus ook de 
buitengebieden, in één aaneengesloten aanlegperiode verbonden zullen worden; 

 voor de keuze van een aanbieder zowel de optie voor particuliere externe 
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hoofdaanbieder als die van het oprichten van een corporatie daarvoor, nader te 
onderzoeken en uit te werken;  

 
Uiterlijk in december 2011 een advies aan de raad voor te leggen. 
 
Een krediet van € 10.000 uit de algemene reserve ter beschikking te stellen voor externe 
advieskosten. 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 12 mei 2011   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen2 

Het initiatiefvoorstel van D66 wordt toegelicht door de indiener mw. De Ruiter. De overige 
partijen heeft een aantal verduidelijkende vragen. De partijen VVD en CDA hebben 
vraagtekens bij het voorstel, de andere partijen steunen het voorstel.  
De indiener van het voorstel geeft aan het voorstel door te willen geleiden naar de raad. 
 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 
 
Bergen, 26 april 2011 

 


