
 

                                                                                                         
 
 

CONCEPT VERSLAG Algemene raadscommissie van 26 mei 2011 

  

 

Agendapunt A 1: Opening                   

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Van Leijen (GB); Paping, 
Jaarsma (VVD); Halff, van der 
Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 

Agendapunt A 2: Spreekrecht bij agendapunt            

 
Spreekrecht 

Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht bij agendapunten. 

 

Agendapunt A 3: het vaststellen van de verordening Afvalstoffen 2011 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Van Leijen (GB); Paping, 
Jaarsma (VVD); Halff, van der 
Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 

Het vaststellen van afvalstoffenverordening Gemeente Bergen 2011. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 16 juni 2011  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

Er worden vragen gesteld over Europees aanbesteden, marktconforme prijzen, 
kwaliteitscriteria en toets, wijze van betalen per gewicht, afname diensten, e.a. die thuishoren 
bij de onderhandelingen met de HVC dan wel de uitvoering van het raadsbesluit over het 
Afvalbeleidsplan 2011 – 2015. 
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Deze verordening legitimeert, biedt het juridische kader voor de inzamelaar. 
 
Er blijft onduidelijkheid bestaan over de frequentie van inzamelen van het afval, wekelijks of 
niet en wat in de zomermaanden. 
 
Er komt te zijner tijd een communicatieplan om de bewoners goed en tijdig over de 
afvalinzameling te informeren. 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Agendapunt A 4: het vaststellen van de Jaarstukken 2010 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Van Leijen, Bijl (GB); Paping, 
Jaarsma (VVD); Halff, van der 
Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
 
Voorgenomen besluit 

Het vaststellen van de jaarstukken 2010, de jaarrekening 2010 en het rekeningsaldo, 
instemmen met de resultaatbestemming en de dotaties / onttrekkingen van de reserves per 
programma. De afdoening van de moties en amendementen in 2010 goed te keuren 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 16 juni 2010   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen2 

Mevrouw Paping (VVD) vraagt het overzicht van lasten en baten per programmaonderdeel 
consequent door te voeren, niet alleen aangeven wat hebben we gedaan, maar juist wat heeft 
het opgeleverd, meer aandacht voor de risico’s bij met name de grote programma’s, wenst 
meer inzicht in het resultaat van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. 
De heer Bijl (GB) vindt het een duidelijk stuk, geeft wel heel veel en m.n. bedrijfsmatige 
informatie, dat kan best minder en dan meer informatie of het vastgestelde beleid is uitgevoerd 
binnen het budget, wacht af waarmee de werkgroep ‘doorontwikkeling begroting’ komt. 
Mist inzicht in het echte ( nu positieve) resultaat,  incidentele of structurele achtergronden zijn 
niet duidelijk, immers uitstel van investeringen levert ook geen echte winst op. 
De heer Halff (D66) is nieuwsgierig naar de reactie van het college op de vragen van de 
Commissie van Onderzoek (noot griffier: beide stukken zullen aan het verslag worden toegevoegd) 

 
De portefeuillehouder (Roem) denkt graag mee met de genoemde werkgroep,m geeft aan dat 
het Ontwikkelingsbedrijf NHN ter discussie staat, de behandeling van de jaarrekening is 
uitgesteld. 
 
Beleidsmatige behandeling van de programma’s. 
 
De schriftelijke beantwoording van de openstaande vragen uit de vragensessie van 19 mei j.l. 
staan reeds op het Risbis en worden ter vergadering uitgedeeld. 
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De portefeuillehouder beantwoord de openstaande vragen: 
- Een nieuw politiebureau heeft nog steeds de bestuurlijke aandacht; 
- Het bedrag aan risico’s inzake Nieuw Kranenburg bedraagt per 31/12/2010 niet meer  

€ 45.000 (voldoet niet meer).   
- Vermogenstoets bij verhuur sociale woningbouw is wettelijk niet toegestaan; 
- In de Egmonden komt een familievoorziening, dat hoeft niet perse een zwembad te 

worden; 
- Informatie over de voortgang beeldmerk volgt; 
- De inkoopprestatie bij het WNK staat in hun jaarverslag; 
- Opbrengst lokale heffingen dienen beter (nauwkeuriger) begroot te worden; 
- Het egalisatiefonds Afvalstoffenheffing, groot 1,3 miljoen, is er om de fluctuaties in de 

tarieven te kunnen opvangen; 
- Het raadsbesluit wordt gewijzigd in die zin dat alles wordt vastgesteld, maar ingestemd 

met de afdoening van de in 2010 ingediende moties en amendementen. 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Agendapunt A 5: voorstel betreft zienswijzen in te dienen over de Jaarrekening 2010, 
ontwerpbegroting 2012 en de bezuinigingsvoorstellen van de Veiligheidsregio NHN 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Van Leijen, Bijl (GB); Paping, 
Jaarsma (VVD); Halff, van der 
Hoek (D66) 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
1. Instemmen met de jaarstukken 2010 met een voordelig resultaat van € 220.000. 
2. Een zienswijze indienen over de voorgestelde resultaatbestemming: € 114.000 toevoegen aan 

algemene reserve in plaats van aan de reserve niet-convenantgelden Veiligheid en Justitie. 
3. niet instemmen met de ontwerpbegroting 2012 omdat hierin niet de bezuinigingen van 5% en de 

nullijn zijn verwerkt. 
4. Een zienswijze indienen dat de  voorgestelde bezuinigingen geen nadelige gevolgen mogen hebben 

voor de burgers van Bergen en niet mogen leiden tot een verschuiving van taken van 
Veiligheidsregio naar gemeenten. 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 16 juni 2010  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

De commissie maakt  zich zorgen om de gevolgen voor de bezuinigingen in zijn algemeenheid 
en voor Bergen in het bijzonder, vraagt zich af hoe men omgaat met de vele deelbelangen van 
de diverse gemeenten die in amendementen worden verwoord, breekt en lans voor het 
wegbezuinigen van ‘glossy’ nieuwsbrieven ( hier, bij de gemeente en gesubsidieerde 
instellingen). In het gewijzigde raadsvoorstel staat dat de zienswijzen in de vorm van een 
amendement zullen worden ingebracht bij de besluitvorming. 
 
In de beantwoording wordt gewezen naar de bijlage, waarin in het rood de risico’s zijn 
opgesomd en het AB zal naar bevindt van zaken moeten handelen bij de stemmingen  over de 
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amendementen op de bezuinigingsvoorstellen, uitgangspunt blijft de bezuinigingsopdracht van 
5% en het hanteren van de nullijn. 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

 

Agendapunt B 1: Opening          

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA);  
Mesu (CDA);  
Diels, Zeiler (GB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Schiering 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 

Agendapunt B 2: Algemeen spreekrecht                            

 
Spreekrecht 

Er is geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht, wel voor agendapunten. 

 
 

Agendapunt B 3: Overige onderwerpen1 
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen 
 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA);  
Mesu (CDA);  
Diels, Zeiler (GB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
 
Voorzitter:  
Schiering 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 
 
 
 
Opmerkingen2 

 
A. Verslag ARC d.d. 21 april 2011 wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen: pag. 3 

moet zijn dhr. Hoogcarspel, pag. 5 mogelijkheid bestemming kinderopvang pand 

                                                
1
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Dorpsstraat. 
B. Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 10 mei 2011 vastgesteld; de schriftelijke vragen 

Oude Hof van GB en D66 zijn niet naar tevredenheid beantwoord. GB wil dit punt 
volgende vergadering agenderen. Desgevraagd wethouder Hietbrink mogelijkheid 
bestemming kinderopvang pand Dorpsstraat, stand van zaken volgt via een memo.  

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

D. Mededelingen van collegeleden en commissieleden: 
wethouder Luttik:  
Er is asbest geconstateerd in de Teun de Jagerschool.  
Desgevraagd (D66): geeft wethouder de stand van zaken omtrent gasopslag weer. De 
terinzage periode, het informeren van inwoners van gemeente Bergen en de 
convenanten met Taqa komen ter sprake. 
Desgevraagd (VVD en D66) overlast van buren in weekenden zorgelijk, afdeling 
handhaving en buurtbemiddeling niet bereikbaar, politie onderbezet. Is een foto met 
datum en tijd bewijsmateriaal voor handhaving? Dit zijn zaken van de politie, kan 
verzocht worden aan burgemeester om mee te nemen naar driehoeksoverleg. 
Desgevraagd (CDA): deelt wethouder mee dat er een memo met laatste stand van 
zaken inzake museum Nieuw-Kranenburg volgt. Afhandeling schadeclaim moet nog in 
college besproken worden. 
PvdA: artikel in krant over toezicht op terrassen verscherpt, gemeente trekt € 32.000 uit 
voor extra toezicht. Dit verbaast de PvdA omdat er samen met gemeente, bewoners en 
horeca-ondernemers afspraken zijn gemaakt die zijn vastgelegd in een convenant. De 
ondernemers zijn zelf aansprakelijk om de terrassen op tijd te sluiten en zo de overlast 
te beperken. Was vooraf te voorzien dat de afspraken toch niet nageleefd zouden 
worden?  
wethouder Hietbrink:   
Afgelopen week is de sleutel van de 1e deelauto overhandigd. 
Desgevraagd (GB): deelt wethouder mee dat volkstuinencomplex Schoorl in het 
bestemmingsplan Landelijk gebied Noord staat. Het verzoek van GB om een 
terugkoppeling te krijgen over het gesprek met de wethouder en de volkstuinen van 
10/6 wordt meegenomen. 
 
wethouder Roem (sessie A): 
Indien herstel dijklichaam Hargervaart zich voordoet: kostenverdeling gemeente 
hoogheemraadschap 50/50, de risicoreservering kan daardoor omlaag; uitvoering motie 
D66 systematiek heffing toeristenbelasting lukt niet meer dit seizoen, er komt in oktober 
een voorstel; aantal WOZ bezwaren is ten opzichte van vorig jaar gestegen van ca. 700 
naar ca. 1.000 (+ 40%). Desgevraagd (CDA) geeft hij aan dat het kan liggen aan de 
nauwkeuriger manier van taxeren en het niet dalen van de woningprijzen in het 
duurdere segment. 

 
 

Agendapunt B 4: Verzoek van D66 om onderwerpen voor een kaderstellende notitie aan 
het college mee te geven inzake de ontwikkelingen van de openbare Bibliotheek 
gemeente Bergen 
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Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA);  
Mesu (CDA);  
Diels, Zeiler (GB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Schiering 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 
Opmerkingen2 

De heer Wouters spreekt namens de bibliotheek in. 
Het verzoek van D66 om onderwerpen voor een kaderstellende notitie ontwikkelingen 
openbare bibliotheek Bergen mee te geven aan het college wordt toegelicht door de indiener 
dhr. Snijder. Voor D66 zijn de kernvragen: visie langere termijn voor de bibliotheek, bibliotheek 
2020 proof maken, voldoende betaalbaar met goede service voor de gebruikers.  
De overige partijen steunen het verzoek van D66 en de volgende kaders worden genoemd: 

- kernenbeleid, waarbij niet iedere vestiging gelijkwaardig is (openstelling meenemen, 
diensten/producten); 

- fusie voors/tegens goed beoordelen; 
- financiën; 
- out of the box denken, bv. anders organiseren van uitgifte (externen, die niet uit het veld 

komen betrekken bij denkrichtingen) 
- digitaliseren 
- balans zoeken tussen nieuwe ontwikkelingen en het oude daarin meenemen. 
- Integraal beleid, meerdere functies in en om bibliotheek inrichten. 

De portefeuillehouder geeft aan dat de visie op de bibliotheek gepland staat voor het 4e 
kwartaal 2011. De situatie die nu voorligt noopt tot het nemen van een aantal besluiten. De 
problematiek is besproken. Het is zaak de kosten beheersbaar te maken en een professionele 
organisatie te houden. Er zullen keuzes gemaakt moet worden en deze worden voorgelegd in 
de visie. Het fusievoorstel is een gezamenlijk punt van het stichtingsbestuur en het college. De 
portefeuillehouder laat uitzoeken wiens bevoegdheid dit is college/raad. 
 
 

Agendapunt B 5: Jaarstukken gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Regio Alkmaar 
                    

 
 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA);  
Mesu (CDA);  
Diels, Zeiler (GB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 
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Voorgenomen besluit 

In te stemmen met het indienen van een zienswijze met betrekking tot de financiële jaarstukken 
2010 en de begroting 2012 van de Milieudienst Regio Alkmaar, inzake de bestemming van het 
resultaat van 2010 en de tekorten in de begroting van 2012 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 16 juni 2011  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

Gesproken wordt over het resultaat over 2010 van € 36.000, voorgesteld wordt dit terug te 
laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. De commissie had graag gezien dat het 
bedrag terug was gevloeid naar de algemene reserve. Het DB van de MRA moet een 
standpunt innemen over de zienswijze. De portefeuillehouder kan het standpunt namens de 
gemeente Bergen van de raad overbrengen. Er komt een opdracht die algemeen geformuleerd 
is en door het DB inhoud gegeven zal worden. Het betekent niet automatisch dat dit uit de 
algemene reserve zal komen.  
Er is aan de MRA gevraagd een extra inspanning te doen, om extra opdrachten te genereren 
en goed te kijken of er extra bezuinigd kan worden. Hieraan is voldaan. 
Van de 50 klachten die zijn behandeld door MRA zijn er 38 die over geluidsoverlast gingen. 
Voor wat betreft de Spar Egmond is veel werk voor niets geweest. Er zijn diverse metingen 
gedaan en inmiddels is de Spar gesloten. De commissie vraagt om  kritischer te kijken voordat 
wordt overgegaan tot metingen. 

 
 

Agendapunt B 6: In te stemmen met het advies niet mee te werken aan een verdere 
verdichting in Westdorp dan toegestaan is in het bestemmingsplan 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA);  
Mesu (CDA);  
Diels, Zeiler (GB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
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.: na het zomerreces   Bespreekstuk 
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Opmerkingen2 

De heren Van Eijk (namens dhr. Jorissen) en Meijer (namens zichzelf) spreken in op dit 
onderwerp. De portefeuillehouder geeft aan dat het voorstel dat nu voorligt een uitvoering is 
van de aangenomen motie van 2009 en de commissie vindt dat de motie goed is uitgewerkt. 
Gesproken wordt of het moment van het indienen van de motie, na het vaststellen van een 
bestemmingsplan wel een goede keuze was. De commissie heeft vragen over de individuele 
gevallen waar duidelijkheid over moet komen.  
Er is een vastgesteld bestemmingsplan en dat is aangevochten tot aan de raad van state en de 
gemeente is daarin in gelijk gesteld. Op welke gronden kan heroverwegen??. Zijn er 
planologische of stedenbouwkundige argumenten te vinden voor de oplossing van de 2 
individuele gevallen, de portefeuillehouder denkt van niet. Op basis van het vastgestelde 
bestemmingsplan is het laatste advies van BugelHajema opgesteld. De conclusies van dit 
advies wordt niet door alle partijen gedeeld.  
Er zijn meer dan 2 individuele gevallen. De portefeuillehouder wijst op eventuele juridische en 
financiële consequenties die vast zitten aan precedentwerking. Het splitsingsbeleid komt 
volgend jaar terug in de commissie.  
De portefeuillehouder draagt zorg voor de relevante stukken op basis waarvan de raad tot een 
goede besluitvorming kan komen. De insprekers dragen zelf zorg voor welke stukken zij willen 
doen toekomen aan de raad. Besluitvorming door de raad vindt na het zomerreces plaats. 
(Noot van de griffier: er volgt juridisch advies over de handelingsruimte van de raad in deze.) 

 

Agendapunt B 7: Bestuursakkoord van het Rijk 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van Huissteden, Van der Leij 
(PvdA);  
Mesu (CDA);  
Diels, Zeiler (GB); 
Houtenbos, Smit (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter:  
Schiering 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 

Niet in te stemmen met het Bestuursakkoord 2011-2015, tenzij er voldoende aanvullende 

financiële maatregelen komen. 

 
 
Opmerkingen2 

De commissie vindt het belangrijk dat de onderliggende gedachte (dat het financiële vangnet 
voor gemeentes om de zwakke groepering die je moet opvangen niet toereikend is) 
om niet in te stemmen met het bestuursakkoord goed uitgedragen wordt.  
De portefeuillehouder zal op 8 juni de tijdens de algemene ledenvergadering het advies van de 
commissie meenemen. 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 
 
Bergen, 30 mei 2011 


