
                 
 
 

CONCEPT VERSLAG Algemene raadscommissie van 9 juni 2011 

  

 

Agendapunt  1: Opening  

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); 
Mesu, Apeldoorn (CDA); 
Schiering (GB);Bakker, Smit 
(VVD); Edelschaap, Braak – 
van – Kasteel (GL); de Ruiter, 
Snijder (D66). 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Hafkamp, Hietbrink, Luttik – 
Swart, Roem 

Commissiegriffier: 
  
Kooiman 

 
 

Agendapunt  2: Spreekrecht 

 
Spreekrecht 

Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

 
 

Agendapunt 3: Vaststellen Voorjaarsnota 2011 

 
 
Voorgenomen besluit 
1. De voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering per programma van de Voorjaarsnota 

2011 voor kennisgeving aan te nemen; 
2. De onderstaande financiële mutaties uit de Voorjaarsnota 2011 vast te stellen;  

(zie tabel raadsbesluit) 
3. Akkoord te gaan met de voorgestelde onttrekkingen en dotaties aan reserves behorend bij 

bovenstaande punten 1.5, 4.2, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 en 7.12. 
4. De reserve kleding brandweerpersoneel op te heffen. 
5. Akkoord te gaan met de wijzigingen in het investeringsplan zoals opgenomen in bijlage A van de 

Voorjaarsnota 2011. 
6. De bij punt 2 t/m 5 van dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

7. In te stemmen met voorgestelde afdoening van de amendementen en moties zoals opgenomen in 
bijlage B.  

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 23 juni 2011   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen2 

De opzet en te leveren informatie in de Voorjaarsnota is aan vernieuwing toe, nu te vaak in de 
opeenvolgende rapportages steeds dezelfde teksten 
Noot van de griffier: een werkgroepje, van 6 raadsleden, de griffier, mevrouw Cornet en de heer Bosma, 
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buigt zich over alle PC documenten en neemt de opmerkingen uit de arc mee. 

 
De commissieleden vragen om aanvullende en verklarende informatie. Naast de mondelinge 
beantwoording volgt nog een memo met antwoorden en informatie. 
 
De commissie vraagt aandacht voor meer ambitie bij het alcoholmatigingsbeleid, inbreng van 
de raad bij de regionale samenwerking, het waarom van de onderhoudskosten Nieuw 
Krangenburg ten laste van de gemeente, hoe het komt dat de achterstanden beheer wegen 
blijvend is, de gevolgen van de mei circulaire. 
 
Mevrouw Hafkamp geeft aan dat vorig jaar gekozen is voor de thema‟s duurzaamheid – 
toerisme – kennis bij de regionale samenwerking, in september wordt hierop teruggekomen bij 
de raad,  de detachering van de brandweer commandant bij de Veiligheidsregio beëindigt is, de 
kosten van de recente brand nog niet bekend is, het Ondernemersfonds in december in de 
raad komt. 
 
De heer Roem geeft aan dat de diverse beheerplannen voldoen, na de uitwerking van het 
bestuursakkoord ( ook Wet Werken naar vermogen) worden de effecten ervan opgenomen, en 
die zullen niet eerder dan 2014 optreden, beleid Gastvrij parkeren in 2012 komt, de effecten 
van de mei circulaire zo mogelijk bij de raadsvergadering van 23 juni beschikbaar komen, het 
project „sporthero‟ ondanks veel promotie, niet aanslaat, er wordt gewerkt met het in oktober 
door de raad aangenomen meerjaren onderhoudsplan Civiele Werken, over afwijkingen wordt 
de raad geïnformeerd. 
 
Mevrouw Luttik – Swart geeft aan dat de scholen niet erg meedoen met het 
alcoholmatigingsbeleid, we wel meer willen maar de omschreven ambitie: geen toename, de 
realiteit weergeeft, het opgaan van de SWB in een groter geheel nog steeds het doel is, 
daarvoor is er nu een stappenplan gemaakt, de SWB komt in juli met de goedkeurende 
accountantsverklaring en adequate verantwoording van de besteding van WMO subsidies, de 
consequenties van de bezuinigingen op de GGD inzichtelijk gemaakt worden, over het 
accommodatiebeleid en de Blinkerd binnenkort voorstellen naar de raad gaan, het reguliere 
onderhoud van Nieuw Kranenburg in de exploitatie is opgenomen maar dat het extra 
onderhoud voor rekening van de gemeente komt. 
 
De heer Hietbrink geeft aan dat op 21 juni een presentatieavond is over de 
Huisvestingsverordening, het activiteitenplan 2011 van Kennemer Wonen en de 
prestatieafspraken, plankosten Mooi Bergen en Schoorl Klopt worden in de nog op te stellen 
grondexploitaties opgenomen. 
 
Schriftelijk te beantwoorden zaken:(deze worden zeer beknopt weergegeven) 

- Waarom Zeeweg in de VJN; 
- Procesgang  en faseringFietspad ‟t Woud 
- Uitkomst bewoners enquete wateroverlast 
- Desgevraagd inventarisatie / inzicht illegale bouwactiviteiten, ook landelijk gebied 
- Hogere kosten leerlingenvervoer incidenteel of structureel 
- Voortgang AED netwerk in aantallen 
- Aanmeldingen bureau Transparant 
- Pieter Schotmanstraa 

 
Raadsbesluit aanpassen: in plaats van akkoord gaan met .., vaststellen van onttrekkingen en 
dotaties aan genoemde reserves en de wijzigingen in het investeringsplan 2011.  
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
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Agendapunt 4: Vaststellen Perspectiefnota 2012 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); 
Mesu, Apeldoorn (CDA); 
Schiering (GB);Bakker, Smit 
(VVD); Edelschaap, Braak – 
van – Kasteel (GL); de Ruiter, 
Snijder (D66). 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Hafkamp, Hietbrink, Luttik – 
Swart, Roem 

Commissiegriffier: 
  
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
1. De onderstaande autonome ontwikkelingen uit de perspectiefnota 2012 vast te stellen en via 

bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken; ( zie tabel raadsbesluit) 
2. Akkoord te gaan met de voorgestelde dotatie aan de reserve Nuon gelden zoals vermeld onder 7.10. 
3. De in de perspectiefnota opgenomen kapitaallasten conform het overzicht “Herijking en nieuwe 

investeringen 2012-2015” vast te stellen en via bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken; 
4. De in de Perspectiefnota 2012 opgenomen Ombuigingsmaatregelen vast te stellen en deze middels 

bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken; 
5. Het college op te dragen de Perspectiefnota 2012 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van 

de meerjarenbegroting 2012-2015; 

6. Als percentage voor de opbrengstenstijging van de OZB te hanteren de actuele stand per 1 
september voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar van het inflatiecijfer (CPI, alle 
huishoudens) uit de korte termijnraming van het CPB. Dit cijfer wordt dan iedere keer meerjarig 
doorgetrokken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar de Raad d.d.: 23 juni 2011   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen2 

De commissie constateert dat het een zeer magere en voorzichtige Perspectiefnota is, nieuw 
beleid ontbreekt, alleen actualiseren cijfers en trends. Zoals opok bij de Voorjaarsnota vragen 
fracties om een lijst met nieuw beleid, danwel geven onderwerpen aan voor nieuw beleid, te 
bespreken op de komende „heidagen‟ van de raad. 
Noot griffier: de heidagen zijn in principe bedoeld om werkwijze kaderstelling en de wijze van totstand 
komen van nieuw beleid met elkaar te ontwikkelen, e.e.a. conform raadsbesluiten bezuinigingen en 
collegeprogramma. Dit signaal wordt meegenomen.   

 
De commissieleden vragen om aanvullende en verklarende informatie. 
 
De commissie vraagt een actieve houding van het college  

- inzake het anticiperen op de gevolgen op velerlei gebied van het afnemende leerlingen 
aantal basisscholen; 

- bij de visieontwikkeling op de toekomst van de bibliotheken; 
- voor een juiste positionering van de gemeente in het project Hondsbossche Zeewering; 
- in het duiden van de gevolgen van de vergrijzing voor de woningbouw en met name of 

bouwen voor starters nog wel realistisch is; 
- in de procesgang richting begroting gezien het ontbreken van de gevolgen van de 

meicirculaire, het bestuursakkoord en nieuw beleid; 
 
De heer Mesu (CDA) komt in de raad terug op de te magere Perspectiefnota, de heer 



- 4 - 
 

Schiering (GB) kondigt een motie aan om het hele ICT beleid om te gooien en dat in groter 
verband te gaan doen, voor kostenbeheersing en effectieviteit en om het op een hoger niveau 
te brengen. 
 
Mevrouw Hafkamp geeft aan dat investeringen voor de reddingbrigade echt noodzakelijk zijn, 
het project Waar-Staat-Je-Gemeente binnenkort wordt afgerond en naar de raad gaat, de ICT 
bij de gemeente goed op orde is, informatie over de onhoudbare situatie van de huisvesting in 
de Jan Ligthartstraat via de commissie gemeentehuis komt, evenals de 8 ton investering 
brandweerkazerne i.r.t locatiebesluit Elkshove. 
 
Mevrouw Luttik – Swart geeft aan dat er al gesprekken gevoerd worden met de 
schoolbesturen, insteek vooralsnog behoud van een basisschool in alle kernen, de suggestie 
om eventuele vrijkomende ruimte onderwijs (NBS) multifunctioneel in te zetten alvorens elders 
daarvoor ( de Marke) nieuwbouw te plegen wordt meegenomen,de mogelijke toekomstrichting 
van de bibliotheken uitgebreid besproken is in de arc van 24 mei, schaalvergroting in het 
Wijkgericht Werken kan passen in de komende evaluatie ervan, de gevolgen van de 10% 
korting bij de GR‟s in beeld gaan komen en wellicht wil de raad dan heroverwegen?   
 
De heer Roem geeft aan dat er bewust bij de Perspectiefnota zeer voorzichtig is ingestoken 
gezien het financieel bestuurlijke vacuüm ( gevolgen bestuursakkoord, mei circulaire nog ),er 
nog gen zicht is op een verdeelsleutel Westrandweg, het project Schoorl Klopt conform 
planning verloopt, informatie over inhoud en kosten over het project Hondsbossche  Zeewering 
in oktober komt, voor toerisme en recreatie wel ambities zijn geformuleerd maar daar nog geen 
financiële vertaling van is, dat de stand van zaken met betrekking tot het bomenonderhoud 
jaarlijks blijvend dient plaats te vinden, bij de precarioheffing al een verschil is tussen 
commercieel en maatschappelijk, de financiële ruimte bestaat uit de voordelige saldi van de 
jaarlagen, de stijging van de opbrengsten toeristenbelasting (aantrekken zakelijke markt) op 
aannames uit externe openbare bronnen gebaseerd is, de reserve Nuon is ingezet voor de 
bezuinigingen, in het vervolg de doorwerking van de Voorjaarsnota óók in de risicoparagraaf 
wordt meegenomen. 
 
De heer Hietbrink geeft aan dat de gevolgen van de dubbele vergrijzing alleen maar toenemen 
met name bij de woningbouw en het bouwen voor starters, het invoeren van een 
vermogenstoets wellicht enig soulaas kan bieden, in november het regionaal actieprogramma 
uitkomt waarin de woningbouwopgaven, zowel kwantitatief als kwalitatief , is opgenomen. 
 
Schriftelijke beantwoording gevraagde informatie: 

- Uitkomen materieelnota 
 

- Specificatie OZB opbrengsten naar autonoom, tariefstijging, etc, volgt. 
 
NB: wijziging raadsbesluit conform afhandelingsvoorstel. 

 
 

Agendapunt 5: Zienswijzen Jaarrekening 2010 en Begroting 2012 GGD Hollands 
Noorden. 
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Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); 
Mesu, Apeldoorn (CDA); 
Schiering (GB);Bakker, Smit 
(VVD); Edelschaap, Braak – 
van – Kasteel (GL); de Ruiter, 
Snijder (D66). 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Hafkamp, Hietbrink, Luttik – 
Swart, Roem 

Commissiegriffier: 
  
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 

1. In te stemmen met de Programmaverantwoording 2010 van de GGD; 
2. De GGD te verzoeken om, uit het oogpunt van de beoordeling van de rechtmatige 

besteding (SiSa) van gemeentelijke subsidies in 2010, een aangepaste jaarrekening 2010 
aan te leveren, waaruit duidelijk wordt waaraan in 2010 door de gemeente Bergen 
toegekende subsidie is besteed; 

3. In te stemmen met de bestemming van het positief resultaat van € 335.647, te weten: 
“Toevoeging aan de algemene reserve van het restant van € 274.007”; 

4. Niet in te stemmen met  het " Vormen van een bestemmingsreserve Leegstand Schagen 
voor € 61.640”, en dit bedrag, conform eerder gemaakte afspraken, toe te voegen aan de 
algemene reserve; 

5. In te stemmen met het voorliggende begrotingskaders 2012 van de GGD, zoals vastgesteld 
in de Algemeen Bestuurvergadering van de GGD d.d. 16 mei jongstleden; 

6. In te stemmen met de nieuwe opzet van de begroting 2012 in progamma‟s en 
programmaonderdelen en vanuit de gemeentelijke regiefunctie nader overleg te voeren 
over de rol en positie van de GGD bij deze programmaonderdelen;     

7. In te stemmen met de concept Programmabegroting 2012 van de GGD; 
8. De bijdrage per inwoner voor 2012 vast te stellen op € 16,83; 
9. Het bestuur van de GGD op te dragen zo spoedig mogelijk informatie aan te leveren over 

wijze waarop de begroting 2012 sluitend wordt gemaakt; 
10. Het bestuur van de GGD op te dragen aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan de 

structurele efficiencykorting van 2,25% en hoe dat zich vertaalt in de begroting 2012. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

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

 
Opmerkingen2 

De commissie constateert dat het conform eerdere besluitvorming is. 
 
 

Agendapunt 6:  besloten vergadering toelichting en bespreking memo over  
vaststellingsoverkomst en herstart bouw Nieuw Kranenburg 
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Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); 
Mesu, Apeldoorn (CDA); 
Schiering (GB);Bakker, Smit 
(VVD); Edelschaap, Braak – 
van – Kasteel (GL); de Ruiter, 
Snijder (D66). 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Hafkamp, Hietbrink, Luttik – 
Swart, Roem 

Commissiegriffier: 
  
Kooiman 

 

Opmerkingen2 

De commissie besluit tot een besloten behandeling. De voorzitter sluit de openbare 
vergadering. 
 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
 
 
 
 

Bergen, dag maand 


