CONCEPT VERSLAG

Algemene raadscommissie van 18 november 2010

Agendapunt A 1: Opening
Agendapunt A6 : Brespreken mogelijkheden aankoop MOB complex Egmond ad Hoef is
ingetrokken vanwege de aangenomen motie van CDA en D66 op de raadvergadering van 11
november j.l.
Het verzoek van wethouder Roem om de memo over de aanleg van een fietspad Schoorl Oost
– parallelweg N9, is ingetrokken
Het college maakt zich zorgen om de consequenties voor de gemeente van subsidiestop voor
de Investeringssubsidie Landelijk Gebied door de provincie.
Niet de heer Hietbrink maar de heer Roem zit in het bestuur van de VVI .
Aanwezig
Commissieleden:
Kindt, van der Leij (PvdA0,
Groot, de Jong (CDA);van
Leijen Zeiler ( GBB);
Meedendorp en Haarsma
(VVD); Braak – van Kasteel
(GL); Halff, van der Hoek
(D66).

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hafkamp, Luttik - Swart

Kooiman

Voorzitter:
J.Mesu
Agendapunt A 2: Spreekrecht
Spreekrecht
Er is geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

Agendapunt A 3: Aanleg en financiering van een verhard voetbalveld en een
Jongerenontmoetingsplaats in Egmond aan den Hoef

Commissieleden:

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Kindt, van der Leij (PvdA0,
Groot, de Jong (CDA);van
Leijen Zeiler ( GBB);
Meedendorp en Haarsma
(VVD); Braak – van Kasteel
(GL); Halff, van der Hoek
(D66).

Hafkamp, Luttik - Swart

Kooiman

Voorzitter:
J.Mesu
Voorgenomen besluit
De investering voor de aanleg van een verhard voetbalveld en een Jongerenontmoetingsplaats
(Jop) voor de jongeren van Egmond aan de Hoef, in afwijking van de nota activabeleid, in één
keer ten laste van de exploitatie te brengen;
De bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 9 december 2010

 Bespreekstuk

Opmerkingen2
Desgevraagd deelt de mevrouw Hafkamp mee dat de bunker gesloopt kan worden, daar eerst
na overleg met de jongeren over alternatieven toe overgegaan zal worden, de toestand bij de
bunker wegens ontbrekend toezicht, alcohol en druggebruik / handel uiteindelijk onhoudbaar
geworden is, er wel gecontroleerd is op brandveiligheid.
Mevrouw Luttik – Swart geeft aan dat inderdaad de problematiek die zich hier, als elders in
Nederland, niet op te lossen is, het ambulante jongerenwerk als taak heeft contact met
jongeren te leggen en toe te leiden tot de reguliere instellingen, ervaring leert dat er voldoende
van het nieuwe aanbod gebruikt gaat worden, het plaatsen van een tijdelijke voorziening als
portocabin(s) je verplicht binnen 5 jaar met een definitieve voorziening te realiseren, dit niet
„het‟ alternatief van de jongeren is, maar het meest haalbare, niet deze maar ook anderen gaan
er gebruik van maken. Na een raadsbesluit wordt (weer) met de wijkverenigingen in gesprek
gegaan.
Groot (CDA) kan zich niet vinden in de voorgestelde oplossing, ziet meer in een definitieve
oplossing in het Slotpark;
Halff (D66) acht de problematiek onoplosbaar en verwacht dat er geen gebruik van gemaakt
gaat worden;
Van der Leij (PvdA) pleit voor voorzieningen meer in de kern, verwacht daar een beter gebruik;
Haarsma (VVD) en Braak – van Kasteel (GL) kunnen zich erin vinden.
Agendapunt A4: Leveren en plaatsen van speelvoorzieningen voor kinderen met een
lichamelijke beperking in Egmond aan Zee.
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Commissieleden:

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Kindt, van der Leij (PvdA0,
Groot, de Jong (CDA);van
Leijen Zeiler (
GBB);Meedendorp en
Haarsma (VVD); Braak – van
Kasteel (GL); Halff, van der
Hoek (D66).

Luttik - Swart

Kooiman

Voorzitter:
J.Mesu
Voorgenomen besluit
Een investering € 13.100,00 voor levering en plaatsing van een speelvoorziening voor
kinderen met een lichamelijke beperking in Egmond aan Zee, in afwijking van de nota
activabeleid, in één keer ten laste brengen van de exploitatie.
De bij dit besluit behorende begroting wijziging vast te stellen.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 9 december 2010

 Bespreekstuk

Opmerkingen2
Desgevraagd geeft mevrouw Luttik – Swart aan dat het inderdaad niet om de kwantiteit gaat
( drie kinderen) maar om de kwaliteit, hiervoor juist de WMO gelden zijn bedoeld, het principe
„samen spelen‟ voor de hele gemeente op gaat en daar nu aandacht voor zal zijn bij
verbeteren, aanleggen van (de) andere speelplekken, het bij haar onbekend is of er voor
wijkverenigingen hiervoor subsidie mogelijkheden zijn.
De totale kosten bedragen € 38.100, de financiering is:
€ 13.100 WMO + € 15.000 uit Speeltuinenn &Groen + € 10.000 toegankelijkheid Fonds.
Halff (D66) wil fractieberaad, de rekensom ligt nu pas goed op tafel, Groot (CDA) sluit zich daar
bij aan.
Agendapunt A5: Structuurvisie Landelijk Gebied, beantwoording zienswijzen en
intrekken aanwijzingen WVG.
Commissieleden:

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Kindt, van der Leij (PvdA0,
Groot, de Jong (CDA);van
Leijen Zeiler (G BB);
Meedendorp en Haarsma
(VVD); Braak – van Kasteel
(GL); Halff, van der Hoek
(D66).

Hietbrink

Kooiman

Voorzitter:
J.Mesu
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Voorgenomen besluit
- Nota van zienswijzen vaststellen; (bijlage 1 bij besluit)
- Nota van aanpassing en wijziging vaststellen; (bijlage 2 bij besluit)
- Structuurvisie landelijk gebied gemeente Bergen vaststellen; (bijlage 3 bij besluit)
- Aanwijzingen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten intrekken; (bijlage 4 bij
besluit)
-

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar BenW voor:
Naar ARC voor:
Anders

Voortzetting beraadslagingen op 23 november 2011
vul in anders

Opmerkingen2
Spreekrecht bij agendapunt.
Er zijn 13 aanmeldingen om gebruik te willen maken van het spreekrecht bij een agendapunt.
Zie lijst bij het verslag met het daarbij het betreffende onderwerp. In de leeskamer ligt bij dit
concept verslag de uitgesproken teksten, voor zover aangeleverd.
SPREEKRECHT 18 november 2010
Bijagendapunt A5: Structuurvisie Landelijk Gebied

De volgende sprekers hebben zich aangemeld:
Naam
Theo Leeuwenkamp

De heer Mekken

Namens
Voorzitter
Belangenvereniging
bewoners
Voorweg/Heerenweg
Zijn ouders

Mart Brouwer de Koning LTO noord
dhr. R. Bijl
De heer Dapper
De heer Kraakman

Stichting behoud
historisch landschap

Zienswijze nr. 16

Zienswijze nr. 46
Over het voorbij gaan aan het
landbouw belang
Zienswijze nr 11, Brede School in
Schoorl
Zienswijze nr. 6
Belang van het landschap

De heer de Waard

Vergroting eigen bedrijf

Mevrouw Roozendaal

Onmogelijkheid voor verbreding
binnen bestaande bebouwing
Door bouw Brede School
bouwmogelijkheden voor ouderen
Zijn zienswijze is onder nr. 64
opgenomen.
Locatie fusie vereniging

De heer Ton Gooosens

ANBO

De heer Marees
De heer Kaptein

Voetbalvereniging de
Zeevogels
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De heer Buis
de Heer H. Volkers.

Voetbalvereniging
Egmondia
Mw Kroon - Schenk

Voorwaarden gelijkwaardige
fusiepartners
Zienswijze 15

Bemerkingen commissieleden:
Groot (CDA): visie stakeholders (m.n. LTO) spoort niet met de voorliggende structuurvisie,
verzoekt tussenmoment voor nader overleg om na te gaan hoe de weerstand weggewerkt kan
worden.
Meedendorp (VVD): kan zich deels vinden in de opmerkingen van het CDA, wil visie OLGB
weten ( blijkt zienswijze 61 te zijn), mist op een aantal onderwerpen en goede kwalitatieve
onderbouwing ( verrommeling landschap, kleinschalige recreatie, afwijzen intensieve veeteelt,
grootschalige recreatie en ruwvoederteelt, e.a.), mist samenwerking met de recreatiebranche,
wil als uitgangspunt dat eigenaren van poldergronden hun boterham moeten kunnen
verdienen.
Braak – van Kasteel (GL): structuurvisie is een goed leesbaar, overzichtelijk en in goed overleg
opgesteld stuk, vreest moeizame besluitvorming bij te veel uiteenlopende meningen erover,
vraagt naar consequenties van verbreding en schaalvergroting bij agrarische activiteiten,
vraagt naar het LOP, wil een visie op het faciliteren van biologische landbouw, ontwikkelingen
Hargervaart zijn te onduidelijk, in de uitvoeringsparagraaf ontbreken de mantelzorgwoningen,
wanneer krijgen bewoners zicht op hun mogelijkheden bij de postzegelbestemmingsplannen.
Halff (D66): ziet inbreng steakholders en ingebrachte zienswijzen niet terug in de structuurvisie,
het is te veel consoliderend en te weinig gericht op ontwikkelingsmogelijkheden, vraagt ook om
een tussenstap om te komen tot meer draakvlak, wanneer problematiek van de voetbalclubs te
behandelen.
Van der Leij (PvdA): Landbouw: ziet meer ruimte voor schaalvergroting en doorontwikkeling,
ziet minder in de voorgestane beperkingen, maatwerk komt later wel, toestaan ruwvoederteelt
staat op gespannen voet gebrek aan voldoende landbouwgrond; Wonen: niet eens met het
schrappen van alle bouwmogelijkheden in de WVG gebieden; Verkeer: er zijn meer
mogelijkheden om verkeerstromen van recreanten om de kernen te sturen: Sport: wil weten
wanneer deze problematiek en de houding van de provincie erin besproken gaat worden.
.
Vraagt zich af of het rijksbeleid met betrekking tot landelijke gebieden tot herziening van de
structuurvisie zal leiden, wil de reacties en met name die van het LTO nog eens bij de
overwegingen laten betrekken, besluitvorming mag later.
Zeiler (GBB): de inbreng van de insprekers geven de dilemma‟s goed weer, niet altijd is het
verzoenen van tegenstrijdige belangen gelukt, agrariërs moeten blijven – maar hoe?, bepleit
regionale normen voor verbreding e.a, wijst op reactie Recron dat zij de visie onvoldoende en
ontoereikend vindt, stemt in met het verzoek van het CDA voor een tussenstap, zet
vraagtekens bij het schrappen van de WVG locaties, mist urgentie voor
waterbergingsprojecten.
De heer Hietbrink wijst bij uitstel besluitvorming van de Structuurvisie op de vertraging bij het
vaststellen van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord en de
postzegelbestemmingsplannen. Met uitzondering van het LTO is er veel waardering voor het
gevolgde proces met de steakholders en de uitkomsten ervan, zo kan de OLGB instemmen
met de structuurvisie.
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Gezien de vele vraagtekens die de commissie zet bij de structuurvisie, pleit de arc voor nader
overleg ook met externen en aanpassing van de Structuurvisie, voor het in de raad te brengen.
Er dient meer draagvlak gegenereerd te worden.
De heer Hietbrink vraagt om eerst de beantwoording af te wachten en pas daarna deze vraag
weer op tafel te leggen. De commissie stemt in, de beraadslagingen worden geschorst en
voortgezet op dinsdag 23 november a.s. de reserveavond voor de raadscommissie.
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Agendapunt B 1: Opening
Aanwezig
Commissieleden:
Apeldoorn, Ooijevaar (CDA),
De Ruiter (D66), Van
Huissteden (PvdA), Paping,
Bakker (VVD), Haring (GB)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Roem
Hafkamp

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels

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. 14 en 21 oktober 2010
B. Vaststellen verslag Raadsbrede commissie van 21 oktober 2010
C. Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot 2 november 2010
D. Kennisnemen van lijst ingekomen stukken (week 41 t/m 44)
E. Mededelingen van collegeleden
F. Rondvraag commissieleden
Opmerkingen2
A. Vaststellen verslag ARC d.d. 14 en 21 oktober 2010
De verslagen worden vastgesteld.

B. Vaststellen verslag Raadsbrede commissie van 21 oktober 2010
Conform vastgesteld: de toezegging van wethouder Hietbrink inzake aansluiting
woonbehoefte-onderzoek van Alkmaar/Heerhugowaard wordt toegevoegd aan de
toezeggingenlijst.

C. Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot 2 november 2010
De toegezegde memo‟s graag zo snel mogelijk aan de commissie doen toekomen.
De toezegging 9/63 kan worden afgevoerd.
Naar aanleiding van de toezegging 10/05 vraagt D66 of het broederschapshuis al heeft
gereageerd.

D. Kennisnemen van lijst ingekomen stukken (week 41 t/m 44)
- PvdA wil graag weten of er overleg is geweest met de dorpsraad Bergen aan Zee
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-

over de structuurvisie en wijkplan Bergen aan Zee en zo ja wat er uit dat
overleg is gekomen. Wethouder geeft aan dat hij dit gaat uitzoeken en hierop
terugkomt.
De commissie maakt zich zorgen over de termijn voor wat betreft de koopaanbieding
van het Van Balen-terrein Egmond aan Zee.
Gevraagd wordt naar de stand van zaken voor wat betreft de fusielocatie
voetbalverenigingen Egmondia en Zeevogels. De commissie wil deze memo graag
op de volgende ARC geagendeerd hebben.

E. Mededelingen van collegeleden
wethouder Roem heeft een aantal mededelingen:
-

Memo WOZ waardering en tarieven niet woningen, de memo krijgt de commissie
per mail inclusief informatie over de berekening/opbrengstbepaling van de WOZ
waarde voor niet-woningen.

-

Bomen Oude Hof er zijn vragen gesteld over de bomen naar aanleiding van de brief
die het college heeft verzonden aan de raad. Een onafhankelijk adviesbureau
onderzoekt de bomen, afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken of er
maatregelen nodig zijn. GB wil dit onderwerp graag agenderen voor de volgende
ARC.

-

Versterking ecologische verbindingszone Heilooërzeeweg, de inrichtingssubsidie
(van circa € 100.000) is helaas komen te vervallen. Het project is hiermee in zwaar
weer gekomen, het college onderzoekt nu een alternatieve oplossing en komt
hierop terug.

-

Invulling fietspad N9-Damweg. Het punt wordt vanavond niet besproken in de Asessie. De juridische toets van Rijkswaterstaat wordt afgewacht en daarna komt de
wethouder terug bij de commissie.

-

De memo inzake sport combinatiefuncties wordt de raad in januari 2011
aangeboden i.p.v. december.

De burgemeester deelt mee dat de gemeente Bergen een compensatie krijgt voor de
branden van € 96.030.
F. Rondvraag commissieleden
- De ontvangen memo d.d. 17 november nieuw Kranenburg roept de vraag bij de
commissie op of de te nemen beslissingen die dit jaar genomen dienen te worden
nog gehaald kunnen worden. Het is een extra memo, de burgemeester zoekt uit wat
nog in de raad besproken dient te worden en dit wordt beantwoord in de memo van
november.

-

Gevraagd wordt hoe het staat met de uitputting van de subsidiepot van € 20.000
voor sportverenigingen. De wethouder gaat dit na.

-

Er wordt gevraagd naar de evaluatie van de evacuatie bij de brand in Bergen aan
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Zee. Er is een uitgebreid gesprek geweest met de dorpsraad Bergen aan Zee over
de evaluatie. Middels publicatie op de gemeentepagina is “over wat te
doen bij een evacuatie” opgenomen. Het punt van de bereikbaarheid naar het woud
is besproken met de politie en brandweer.
Toezeggingen:
Wethouder Roem gaat na of er overleg is geweest met de dorpsraad Bergen aan Zee
en wat de uitkomst is. Eveneens gaat de wethouder na hoe het staat met de uitputting
van de subsidiepot voor de sportverenigingen.

Agendapunt B 3: Voorstel betreft het vaststellen van de verordening Gemeentelijke
onderscheidingen 2010
Aanwezig
Commissieleden:
Apeldoorn, Ooijevaar (CDA),
De Ruiter (D66), Van
Huissteden (PvdA), Paping,
Bakker (VVD), Haring (GB)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hafkamp

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels
Voorgenomen besluit
Vast te stellen de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 en de artikelen 1 t/m 6.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 9 december 2010
 Hamerstuk
Opmerkingen2
Er wordt gekeken, onder voorbehoud van de kosten, of het opschrift van de erepenning
aangepast kan worden in gemeente Bergen. Voor het ontwerp van de muzepenning is gekozen
voor een eigentijds ontwerp.

Agendapunt B 4: Voorstel betreft het vaststellen van de eerste wijziging
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord
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Aanwezig
Commissieleden:
Apeldoorn, Ooijevaar (CDA),
De Ruiter (D66), Van
Huissteden (PvdA), Paping,
Bakker (VVD), Haring (GB)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Hafkamp

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels
Voorgenomen besluit
Vast te stellen de eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord en de artikelen I t/m XIX.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 9 december 2010
 Hamerstuk
Opmerkingen2
De commissie gaat akkoord met het voorstel.

Agendapunt B 5: Voorstel betreft het vaststellen van de belastingverordeningen 2011
Aanwezig
Commissieleden:
Apeldoorn, Ooijevaar (CDA),
De Ruiter (D66), Van
Huissteden (PvdA), Paping,
Bakker (VVD), Haring (GB)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Roem

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels
Voorgenomen besluit
Het vaststellen van de belastingverordeningen 2011.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 9 december 2010
 Hamerstuk
Opmerkingen2
De commissie gaat akkoord met het voorstel. Voor de leesbaarheid wordt verzocht om een
extra kolom aan de tarieventabel toe te voegen met overzicht was/wordt.

Agendapunt B 6: Voorstel betreft het vaststellen van de uitwerking van de motie Wmo
prestatievelden
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Aanwezig
Commissieleden:
Apeldoorn, Ooijevaar (CDA),
De Ruiter (D66), Van
Huissteden (PvdA), Paping,
Bakker (VVD), Haring (GB)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Luttik-Swart

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels
Voorgenomen besluit
Vast te stellen dat de wijze van verantwoording zoals aangegeven in bijlage 1 voldoet aan
de strekking van de motie „Wmo-prestatievelden‟.
Vast te stellen dat het verantwoorden op deze wijze ingaat rond de behandeling van de
voorjaarsnota 2011.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 9 december 2010
 Hamerstuk
Opmerkingen2
De commissie is zeer tevreden over het voorstel. De wethouder gaat het idee of
zorginstellingen mogelijk een rol kunnen spelen in het werven van mantelzorgers en
vrijwilligers onder de aandacht brengen.

Agendapunt B 7: Benoemen accountant
Aanwezig
Commissieleden:

Collegeleden:

Apeldoorn, Ooijevaar (CDA),
De Ruiter (D66), Van
Huissteden (PvdA), Paping,
Bakker (VVD), Haring (GB)

Commissiegriffier:
Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels
Voorgenomen besluit
Ernst & Young Accountants LLP, aan te wijzen voor de controle van de jaarrekeningen van de
jaren 2011 tot en met 2014, met de mogelijkheid tot een stilzwijgende verlenging voor twee jaar

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 9 december 2010
 Hamerstuk
Opmerkingen2
De commissie gaat akkoord met het voorstel.
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Agendapunt B 8: Werkgeversrol griffie gemeenteraad
Aanwezig
Commissieleden:

Collegeleden:

Apeldoorn, Ooijevaar (CDA),
De Ruiter (D66), Van
Huissteden (PvdA), Paping,
Bakker (VVD), Haring (GB)

Commissiegriffier:
Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels
Voorgenomen besluit
1. Een werkgeverscommissie in te stellen.
2. Aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks
voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad
vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e
Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a,
tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet.
3. De fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad als lid en de plaatsvervangend
voorzitter van de raad tot voorzitter te benoemen van de werkgeverscommissie voor de
duur van de zittingsperiode van de raad.
4. Vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie Bergen.
5. De regeling tot het instellen van een presidium van 25 november 2003 in te trekken en de
regeling tot het instellen van een presidium van 9 december 2010 vast te stellen.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 9 december 2010

 Bespreekstuk

Opmerkingen2
De functie van de werkgeverscommissie wordt uiteengezet. Wettelijk heeft de burgemeester
geen rol, zij krijgt wel een adviesfunctie. De werkgeverscommissie bestaat uit de
fractievoorzitters, over de relatie met het presidium worden afspraken gemaakt.
Agendapunt B 9: Voorstel betreft het vaststellen van de afstemmingsverordening WWB,
IOAW, IOAZ 2010 onder gelijktijdige intrekking van de maatregelenverordening Wet werk
en bijstand 2004
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Aanwezig
Commissieleden:
Apeldoorn, Ooijevaar (CDA),
De Ruiter (D66), Van
Huissteden (PvdA), Paping,
Bakker (VVD), Haring (GB)

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Luttik-Swart

Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Diels
Voorgenomen besluit
De Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ 2010 vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van de maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2004.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 9 december 2010
 Hamerstuk
Opmerkingen2
De commissie vindt het een moeilijk te lezen voorstel. De wethouder geeft aan dat het niet
eenvoudig zo niet onmogelijk is van wettelijke verplichtingen een leesbare/eenvoudige
vertaalslag te maken. In januari volgt de participatienota hierin worden doelgroepen en
aantallen benoemd.
2.

Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Bergen, 22 november 2010
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