
                 
 
 

CONCEPT VERSLAG Extra Algemene raadscommissie van 11 september 2012 

  

 

Agendapunt 1: Opening  

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, vd Leij (PvdA); Groot, 
Ooijevaar (CDA);Bijl, Zeiler 
(GBB); Paping, Meedendorp 
(VVD); Müller, Braak – van 
Kasteel (GL); de Ruiter (D66). 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Hietbrink, Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 
 

 

Agendapunt 2: Spreekrecht  

 
Spreekrecht 

Er is geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht, wel bij agendapunt 4. 

 

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

Vaststellen verslag ARC d.d. 31 mei, 12 en 14 juni 2012; 
31/5: juiste tenaamstelling Wimmenummerpolder; 
12 en 14 juni ongewijzigd vastgesteld; 
 
Vaststellen verslag Raadsbrede commissie Nieuw-Kranenburg van 19 juli 2012; 
de heer Hallf (p2):  de financiële consequenties zullen inzichtelijk gemaakt moeten worden. 
Naam (p2): de heer Zeiler. 
 
Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 9 augustus 2012; 
Bij de afdoening van toezeggingen traceerbare documenten, vergaderingen e.a. noemen. 
 
Kennisnemen van de verzamellijst ingekomen stukken Algemene Raadscommissie week 22 tot 
en met week 36: 
Een aantal vragen ( D66) worden via ambtelijk contact beantwoord. 
D66 houdt een pleidooi om de diversiteit en veelvoud van de evenementen te koesteren en 
deze zuiver te houden ( bijv. geen eetfestijn met (weer) veel geluid). 
D66 zal de memo’s met veel informatie ( de zgn. > 30 pagina memo’s) voor bespreking via het 
presidium aanmelden. 
Om de memo’s van het college makkelijker te kunnen vinden, wordt verzocht de datum van de 
collegevergadering te gebruiken als datum van de memo. 
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De huidige werkwijze van ingekomen stukken / memo’s wordt nader bekeken in relatie tot het 
papierloos vergaderen. 
Deze lijst opnieuw agenderen voor de volgende arc. 
 
Kennisnemen van de verzamellijst ingekomen stukken commissie Bestemmingsplannen week 
24 tot en met week 34; 
Deze lijst opnieuw agenderen voor de commissie BP van 16 oktober. 
De reparatie van het bestemmingsplan Boendermakerhof heeft geen effect op het bouwplan 
zelf. 
 
Mededelingen van collegeleden en commissieleden; 
Het procesvoorstel over de sportvoorzieningen in Egmond, de rapportage van Hofman 
Bedrijfsrecherche, komen later dan gepland. 
 

 
 

Agendapunt 4: Bespreken lijst met opmerkingen (ARC 12 juni 2012) alternatief 
masterplan Schoorl Klopt en het verdere proces project Schoorl Klopt 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, vd Leij (PvdA); Groot, 
Ooijevaar (CDA);Bijl, Zeiler 
(GBB); Paping, Meedendorp 
(VVD); Müller, Braak – van 
Kasteel (GL); de Ruiter (D66). 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 
 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar BenW voor:  

Naar ARC voor:  

Anders Nadere uitwerkingen herijking masterplan Schoorl Klopt! op 
basis vastgestelde lijst arc 12/6, in raadsvoorstel arc feb 2013 en 
raad maart 2013. 

 
Opmerkingen2 

De heer Bootsma breekt een lans voor een andere kijk en integrale insteek op Wonen – 
Welzijn – Zorg (Zonnewijzer concept), levensloop bestendig wonen door een goede mix van 
soorten woningen en het juiste zorgaanbod, waarbij de gemeente de initiatiefnemers faciliteert. 
 
Met betrekking tot de eigenaar van Paardenmarkt 19 (voormalig postkantoor) wenst het CDA, 
de toegezegd compensatie van bouwvolume voor hem, een financiële tegemoetkoming voor 
de door hem op verzoek van de gemeente gemaakte kosten voor planontwikkeling, alsnog 
voorleggen aan de raad van de in 2006 opgestelde plannen door Kuipers en Compagnons. 
Zonder oplossing hiervoor kan fase 1 niet uitgevoerd worden. 
 
Doel van de raad was/is: De kern van Schoorl te versterken, zo mogelijk te financieren uit de 
opbrengsten uit de rand. 
De verbazing van het college over de koerswijziging door de arc wordt commissiebreed niet 
gedragen, koerswijziging was juist noodzakelijk. De op 12 juni geplaatste vraagtekens over nut 
en noodzaak van een tweede supermarkt staan nog recht overeind. De fractie vragen om 
aandacht voor het verhaal van de inspreker, zij kunnen leven met het procesvoorstel. Het is 
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niet nodig dit voorstel aan de raad voor te leggen, wel de uitkomsten ervan ( punt lll ). 
GBB wenst ook de risico’s van het ontwikkelen van een 2e supermarkt in beeld gebracht en 
kwalificeert de financiële kaders als boterzacht: slechts pm post voor de uitvoeringskosten. 
 
Reactie wethouder Roem. 
Onderdeel van de uitwerking van de herijking is een herziene Grondexploitatie, waaruit de 
financiële consequenties zullen blijken. 
Toezeggingen: 

 Bij het advies over de tweede supermarkt in Schoorl worden ook de risico’s (financieel, 
projectontwikkelaar) in beeld gebracht. 

 Er wordt op papier gezet de anciënniteit van en de communicatie / correspondentie met 
de heer Westerhof inzake het voormalige postkantoor. 

 
Tweede termijn. 
Nogmaals wordt commissiebreed gevraagd om een plek in het proces voor de plannen / 
insteek van de Zonnewijzer. Het past in de opmerkingen van de arc 12/06 onder zorg. 
Wellicht via een uitbreiding van de Klankbordgroep. 
De discussie over een eventuele 2e supermarkt dient eerst gevoerd de worden, voordat er met 
nadere uitwerking van de andere zaken aan de gang gegaan wordt.   
 
Reactie wethouder Roem. 
Initiatief Zonnewijzer kan mogelijk via de klankbordgroep, wellicht via de WMO adviesraad. 
Toezegging: 

 De informatieavond voor de raad over het advies over nut een noodzaak van de tweede 
supermarkt in Schoorl, is de eerste stap van de nadere uitwerking van de herijking 
Schoorl Klopt! 
 

 
De commissie stemt in met het procesvoorstel, met dien verstande dat het niet aan de raad 
(4/10) hoeft worden voorgelegd, wel de uitkomsten ervan (raad maart 2013). 
 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Agendapunt 5: RKC: presentatie onderzoeksrapport Projectmatig Werken in gemeente 
Bergen 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, vd Leij (PvdA); Groot, 
Ooijevaar (CDA);Bijl, Zeiler 
(GBB); Geurts, Meedendorp 
(VVD); Müller, Braak – van 
Kasteel (GL); de Ruiter (D66). 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 
 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
 

Naar BenW voor:  

Naar ARC voor:   
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Anders De Commissie van Onderzoek ( CvO ) is van mening dat er een 
herstart / doorstart moet komen van de invoering van het PMW 
( Projectmatig Werken). Gaat aanpak, op basis conclusies en 
aanbevelingen RKC, met College bespreken op het 
najaarsgesprek op 30 oktober a.s. 

 

 
Opmerkingen2 

Desgevraagd geeft de RKC aan dat: 

 Het rapport ( situatie 2011) wat gedateerd is; 

 Gezien de controlerende taak van de raad, de grote projecten goed beheersbaar 
moeten zijn, met de juiste instrumenten; 

 Om projectmatig te kunnen werken er kwaliteit aanwezig moet zijn, zonodig door 
externe inhuur; 

 Of het in regionaal verband opgepakt moet worden, heeft de RKC geen mening over; 

 Er gekeken is naar de invoering van het PMW, niet naar de heersbaarheid van 
afzonderlijke projecten; 

 
Vanwege het meningsverschil tussen college ( we zijn op de goede weg) en RKC ( er moet nog 
veel gebeuren ) wil de CvO in gesprek gaan met het college. Dat wordt begin oktober 
voorbereid, fracties kunnen zich richten tot de CvO via hun vertegenwoordigers erin. 
Nagedacht moet worden hoe het vervolgtraject richting Raad moet gaan verlopen. 
 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Agendapunt 6: Kennis te nemen van het Stedenbouwkundig Programma van eisen De 
Werf 

 

Commissieleden: 
 
Kindt, vd Leij (PvdA); Groot, 
Ooijevaar (CDA);Bijl, Zeiler 
(GBB); Geurts, Meedendorp 
(VVD); Müller, Braak – van 
Kasteel (GL); de Ruiter (D66). 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 
 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar BenW voor:  

Naar ARC voor:  

Anders De commissie heeft kennis genomen van de voortgang 

 
Opmerkingen2 

Gezien de ontwikkelingen wenst de commissie toch bespreking, alhoewel het vaststellen van 
een Plan van Aanpak het moment van de raad is. De commissieleden spreken over het 
beeldbepalende karakter van het gebied, een multifunctioneel gebruik, niet alleen de 
vormgeving maar ook het toegestane gebruik is van belang, de positieve uitstraling ervan, de 
‘strijd’ met het parkeren, de plannen voor de Parel, de discussie over de Geveerde Kikker. 
Er is waardering voor het verloop van het proces. 
De commissie wacht de uitkomsten van de Klankbordgroep af. 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
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Agendapunt 7: Kennis te nemen van de voortgangsrapportage ‘gemeente Bergen op weg 
naar de top in de dienstverlening’ 

 

Commissieleden: 
 
Kindt, vd Leij (PvdA); Groot, 
Ooijevaar (CDA);Bijl, Zeiler 
(GBB); Geurts, Meedendorp 
(VVD); Müller, Braak – van 
Kasteel (GL); de Ruiter (D66). 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 
 

 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 

Naar BenW voor:  

Naar ARC voor:  

Anders De commissie wil op de hoogte gehouden worden van de 
resultaten, bijvoorbeeld zoals die gemeten worden bij de in het 
najaar te houden enquête ‘Waar-staat-je-gemeente’.  

 
 
 

Bergen, 2 oktober 2012 


