
 

                 
 
 
VERSLAG 
 
 

Algemene raadscommissie van 12 juni 2012 

  
 
Agendapunt A 1: Opening  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Leden: 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Zwart, de Jong (CDA); Bijl, 
van Leijen, (GBB); Houtenbos, 
Bakker (VVD); Rasch (GL); 
Halff, Snijder (D66). 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Roem  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Agendapunt A 2: Spreekrecht  
 
Spreekrecht 
Er is geen gebruik gemaakt van het Algemeen spreekrecht, wel bij agendapunten 4 en 6. 
 
Agendapunt A 3: Mededelingen college en commissie. 
 
Opmerkingen2 

Desgevraagd ( de heer Halff) wordt toegezegd dat nagegaan wordt (APV 4.15) of de reclame 
uitingen (eet evenement) in bermen e.a. en op borden rond lantaarnpalen conform bestaand 
beleid is, zo niet of er handhavend opgetreden gaat worden; als er vergunningen voor nodig 
zijn of die verstrekt zijn. 
 
Wethouder Roem zal vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid aandacht schenken aan de 
opmerking ( de heer Halff) dat het explosief omhoog geschoten groen momenteel voor 
onveilige situaties zorgt. 
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Agendapunt A 4: Vaststellen Verordeningen watertoeristen – en toeristenbelasting. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Leden: 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Zwart, de Jong (CDA); Bijl, 
van Leijen, (GBB); Houtenbos, 
Bakker (VVD); Rasch (GL); 
Halff, Snijder (D66). 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Roem  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2013 
(Verordening watertoeristenbelasting 2013). 
vast te stellen de:  
 
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013.  
(Verordening toeristenbelasting 2013). 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 28 juni 2012   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Spreker de heer Steenis (Horecabond NL) is geschrokken van de grote stijgingen van de 
diverse tarieven, is tegen tariefsdifferentiatie, vraagt aandacht voor de rendementen van de 
kleine pensions e.a. die ook door deze besluitvorming zwaar onder druk komt  te staan. 
 
De commissie wil wel discussie en besluitvorming over differentiatie van de tarieven 2014. 
Vraagt om de trend van de opbrengsten toeristenbelasting sedert 2009. De VVD vraagt om de 
VNG modelverordening te volgen en met name hotels en pensions als belastingplichtigen  
specifiek te benoemen. Goede zaak dat de ondernemers vroegtijdig de tarieven kennen en in 
hun drukwerk kunnen opnemen. 
 
Reactie wethouder Roem 

 

( met ambtelijke ondersteuning): de Bergense verordening benoemt 
bewust geen accommodaties(soorten) maar spreekt over ‘ter beschikking staande ruimten en 
terreinen …’ daardoor wordt alles afgedekt. De trend van de gerealiseerde opbrengsten blijft, 
ondanks economische teruggang, gelijk, zo rond de 1,2 – 1,4 miljoen per jaar. In het door de 
raad vast gestelde coalitieakkoord is het onderzoek naar tariefsdifferentiatie opgenomen en de 
tariefsstijging.  ( GBB) Uiteindelijk zal de raad over de invoering nog moeten besluiten. 

Toezegging: 
• De portefeuillehouder zal de tekst van de VNG modelverordening (art 2 en 3 benoemen 

hotels en pensions) nog eens tegen het licht houden en komt daar in de raad op terug. 
• Na het reces volgt een procesvoorstel over het onderzoek naar tariefsdifferentiatie bij 

de toeristenbelasting per 2014 ( besluitvorming zomer 2013) 
 

Advisering: B – stuk (VVD, GBB) vanwege de omschrijving van het belastbaar feit. 
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Agendapunt A 5: Besluitvorming herziening Schoorl Klopt! 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Leden: 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Zwart, de Jong (CDA); Bijl, 
van Leijen, (GBB); Houtenbos, 
Bakker (VVD); Rasch (GL); 
Halff, Snijder (D66). 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Roem  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Voorgenomen besluit 
1. Te bepalen dat het project Schoorl Klopt binnen de kaders van het raadsbesluit van 25 

november 2009, nummer 11-91, uit economisch oogpunt niet uitvoerbaar is; 
2. Het raadsbesluit van 25 november 2009, nummer 11-91 in te trekken. 
3. Het college opdracht te geven om op basis van de volgende uitgangspunten voor het  
            centrumgebied van de kern Schoorl een structuurvisie voor te bereiden: 
            (zie raadsbesluit) 
4.         De uitwerking van het alternatieve masterplan ter raadpleging voor te leggen aan de 

Klankbordgroep Schoorl Klopt. 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar BenW voor: Opstellen : 

• herziening inhoudelijke voorstellen op basis denkrichting 
arc  

• proces richting arc / raad en klankbordgroep.  
Naar ARC voor:  September bespreking 
Anders  
 
Opmerkingen2 

Spreker de heer Westerhof wil dat de gemeente zich houdt aan de afspraken voor het 
toekennen van bouwvolume en het door hem zelf kunnen ontwikkelen van locatie 
Paardenmarkt 19, wil graag daarover weer aan tafel ondanks veel niet beantwoordde brieven. 
Hij is daar al sinds 2005 met de gemeente mee bezig. 
 
Spreker de heer Ten Wolde, kan zich vinden in de voorgestelde locatie voor 20 de jeu de 
boules banen, bij 30 banen hadden er weer wedstrijden georganiseerd worden. De vereniging 
heeft nu 64 leden. 
 
Een grote meerderheid van de  commissie (PvdA, GL, D66, GBB) kan zich niet vinden in de 
voorstellen voor de herijking. De afgesproken, gewenste, maatschappelijke doelen worden zo 
niet behaald: zorgwoningen zouden en dienen er te komen, Schoorl aantrekkelijker maken is 
beter gediend bij de uitvoering van fase 2 en 3, plan de Gouden Rand voegt niets toe, juist de 
locatie van de jeu de boules banen biedt mogelijkheden en kansen voor 
woningbouw,stolplocatie ontwikkelen, geen rode rand creëren zicht op groen moet juist blijven, 
huidige parkeersituatie is prima en dient behouden danwel meer dorpse invulling te krijgen. 
Waarom wordt er alleen nog maar ingestoken op het plan van een ondernemer. 
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Verkeer: doortrekken inrichting bij gemengd verkeer (rode fietspaden), doorgaand verkeer 
beter en directer toeleiden naar N9 
 
Het CDA vindt dat er veel veranderd is in de plannen, zo zijn de locaties De Rustende Jager en 
Postkantoor uit de plannen verdwenen. Pleit ervoor het hele plan terug te nemen. 
 
De VVD wijst de Gouden Rand af en wenst een anders ingericht proces, zo naar de raad zorgt 
voor omvangrijke amendering, werkt niet. 
 
Nut van een tweede supermarkt (ondanks een mogelijke aantrekkende werking van winkelend 
publiek) wordt betwijfeld in de commissie, het lijkt ook een verkeerde impuls (niet gewenste 
winkeltypen) voor het winkelcentrum. De rapportage over nut, noodzaak en gevolgen twee 
super wordt afgewacht. 
 
GBB vraagt om ook vooraf al financiële kaders vast te stellen en concludeert dat dat nu is: 
sluitende grondexploitatie zonder bijdrage van de gemeente. 
 
Commissiebreed wordt een herziening van het proces gevraagd, eerst dient de arc / raad zich 
uit te spreken over de plannen en uitgangspunten, voordat het verder de samenleving, w.o. 
klankbordgroep, kan ingaan. In dat procesvoorstel dient de inbreng van hedenavond een plek 
te krijgen. 
 

Toezegging: Er komt een nieuw procesvoorstel voortgang Schoorl Klopt! Daarin worden de 
uitgangspunten van de herijking en de denkrichting van de arc meegenomen. De 
vervolgstappen en de rol van zowel de klankbordgroep als de arc worden daarin duidelijk 
weergegeven. Noot van de griffier: dit procesvoorstel wordt eerst aan de arc  voorgelegd. 

Reactie wethouder Roem: 

 
 
 
 
Agendapunt A 6: Vaststellen ombuigingsvoorstellen als kader voor de uitwerking van de 
meerjarenbegroting 2013- 2016 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Leden: 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Zwart, de Jong (CDA); Bijl, 
van Leijen, (GBB); Houtenbos, 
Bakker (VVD); Rasch (GL); 
Halff, Snijder (D66). 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Hietbrink, Roem, Hekker, 
Hafkamp, Mesu 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Voorgenomen besluit 
De ombuigingsvoorstellen als kader voor uitwerking van de meerjarenbegroting 2013-2016 
vast te stellen in de onderdelen: 
a. Autonome ontwikkelingen conform bijlage 1 
b. Ombuigingen per FCL conform bijlage 2 
c. Investeringen in projecten conform bijlage 3 
d. Belastingmaatregelen conform bijlage 4 
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 28 juni 2012   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Spreker de heer Steenis (Horecabond, de Parel van Egmond, Recreon) stelt dat jaarrond 
betalen niet gastvrij is, in het uiterste geval dan alleen za / zo, doet suggestie voor zonevrije 
dagkaart en bedrijfsvergunning op bedrijf ipv kenteken. 
 
De lijn sluitende begroting, beperkte lastenverhoging eigen burgers, lastenverzwaring toeristen 
e.a. wordt commissiebreed onderschreven. 
Meerdere fracties zullen in de raad dieper op het parkeren en de tarieven ingaan. Er worden 
een aantal technische vragen gesteld, inzicht en aandacht gevraagd voor de wijze van 
bezuinigingen op de subsidies. 
Het CDA zet vraagtekens bij het gelijktijdig uitvoeren van 6 grote projecten. 
De VVD wenst de ombuigingsvoorstellen voor kennisgeving aan te nemen, het coalitieakkoord 
is al door de raad vastgesteld, een aantal ombuigingen worden nog voor de begrotingsraad al 
vastgesteld door de raad. 
GL staat ook open voor goed onderbouwde andere (financiële )voorstellen, is blij met de 
aandacht voor duurzaamheid en het voorzieningen niveau, wil daadwerkelijke besluitvorming 
over een gemeentehuis. 
Voor de PvdA had de OZB omhoog en het Rioolrecht naar beneden gemogen, de raad drijft af 
van het doel van betaald parkeren, namelijk regulering. 
GBB concludeert dat er pas na 2015 uitgaven voor het gemeentehuis gemaakt worden, mist 
bezuinigingen in eigen huis, wil geen ontwikkelingskosten voor projecten maken als het geld 
voor de uitvoering ervan er nog niet is. 
 

Roem: de raad dient de kaders van de bezuinigingen vast te stellen, is ook nodig om met de 
instellingen in gesprek te gaan, nog dit jaar start ontwikkeling Gastvrij Parkeren met de raad. 

Reactie college: 

De uitvoering van de 6 projecten is voorzienbaar. 
Hafkamp: de afgelopen jaren is er 15% bezuinigd op personeel, het college wil het daarbij 
laten. Tijdstip uitgaven voor het gemeentehuis is afhankelijk van de besluitvorming. 
Mesu: de bezuinigingen op de subsidies gebeurd in twee fasen: nu 5% in 2013, de instellingen 
kunnen tijdig geïnformeerde worden, daarna nagaan of differentiatie nodig en mogelijk is. De 
instellingen met accommodaties zijn er buiten gehouden, eerst het accommodatiebeleid verder 
ontwikkelen. 
Hietbrink: de kosten van het Waterplan, deels plan – deels uitvoeringskosten, zijn grotendeels 
in het GRP meegenomen, voor extra projecten wordt aanvullend 80.000 euro gevraagd. 
Hekker: de bibliotheek zit niet in de 10% korting, deze kent een aparte taakstelling, daarover is 
het college al met hen in gesprek.  
 
Advisering: B – stuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
 

Agendapunt A 7: procesgang Gasopslag Bergermeer 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Leden: 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Zwart, de Jong (CDA); Bijl, 
van Leijen, (GBB); Houtenbos, 
Bakker (VVD); Rasch (GL);  
Snijder (D66). 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Hietbrink, Roem, Hekker, 
Hafkamp, Mesu 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Voorgenomen besluit 
1.   Kennis te nemen van de inhoud van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State van 2 mei 2012 inzake het Project Gasopslag Bergermeer. 
2.  In te stemmen met de inhoud van de door de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Schermer 

reeds ondertekende convenanten ‘Regeling schade door bodembeweging’ en ‘Regeling 
overlast en bouwschade omwonenden Gasopslag Bergermeer’. 

3.  In vervolg op de genoemde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State geen verdere juridische stappen meer te ondernemen. 

4.  Kennis te nemen van de financiële kosten die de gemeente tot nu toe heeft gemaakt in het 
kader van de gevoerde juridische procedures inzake het project Gasopslag Bergermeer. 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 21 juni 2012  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

Bedroevende uitkomst, maar tevredenheid over strijdvaardigheid de wijze waarop de gemeente 
dit proces gevoerd heeft. Nu verder, ook met TAQA. 
 
Reactie wethouder Hietbrink. 
De gemeente wil de ogen en oren voor onze samenleving zijn bij de uitvoering van de 
werkzaamheden en convenanten door TAQA.  
 
Toezegging: Procesgang TAQA: Discussie stuk met uitgangspunten van de totale 
procesgang, de stappen die zijn genomen, de beslismomenten. Conclusies trekken voor de 
toekomst. 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 20 juni 2012   
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