
        

VERSLAG Algemene raadscommissie van 24 november 2011
Vastgesteld:

Agendapunt A 1: Opening 

Aanwezig
Commissieleden:

Kindt (PvdA); Mesu, Ooijevaar 
(CDA); Schiering (GBB);
Bakker, Haarsma (VVD); 
Rasch (GL); de Ruiter (D66).

Voorzitter: 
Smit

Collegeleden:

Hietbrink

Commissiegriffier:

Kooiman 

Agendapunt A 2: Spreekrecht 

Spreekrecht
Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.

Agendapunt A 3: Voorstel betreft het vaststellen van de beleidsuitgangspunten 
Precariobelasting en Voorstel betreft de Verordening Precariobelasting 2012 en de 
bijbehorende tarieventabel en toelichting vast te stellen

Aanwezig
Commissieleden:

Kindt (PvdA); Mesu, Ooijevaar 
(CDA); Schiering (GBB);
Bakker, Haarsma (VVD); 
Rasch (GL); de Ruiter (D66).

Voorzitter: 
Smit

Collegeleden:

Hietbrink

Commissiegriffier:

Kooiman 

Voorgenomen besluit Uitgangspunten
- Kennis te nemen van de bijgevoegde notitie “Uitgangspunten voor de verordening 

precariobelasting 2012”
- De verordening precariobelasting 2012 aan te passen op basis van de uitgangspunten in de 

notitie

Voorgenomen besluit Verordening
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012
(Verordening Precariobelasting 2012).



Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 15 december 2011  Hamerstuk

Opmerkingen2

Uitgangspunten: Er wordt gevraagd naar de gevolgen van een mogelijke inkomstenderving, de 
perceptiekosten, of de vrijstelling voor evenementen tot 14 dagen lang niet overdreven is, de 
wijze waarop het tarief is vastgesteld. Mw de Ruiter vraagt nadrukkelijk om een snelle evaluatie 
en daarvoor criteria op te stellen. De heer Mesu vraagt om samenhang precario en 
uitstallingenbeleid.

Bij de rekening 2012 zal duidelijk worden of de geraamde opbrengsten zijn gehaald, de 
samenhang wordt onderschreven, afschaffen inning precario zal geld kosten, het tarief is 
bepaald op basis van de realiseren opbrengst en kennis van de objecten, er is niet naar andere 
gemeenten gekeken.
Toezegging: In het eerste kwartaal 2012 wordt een korte notitie met evaluatie criteria 
toepassing precarioverordening aan de arc voorgelegd, evaluatie vindt plaats bij de Rekening 
2012. 

De verordening krijgt instemming.

Agendapunt A 4: Voorstel betreft de Kostenverdeling 2012 en de daarbij behorende 
begrotingswijziging vast te stellen

Aanwezig
Commissieleden:

Kindt (PvdA); Mesu, Ooijevaar 
(CDA); Schiering (GBB);
Bakker, Haarsma (VVD); 
Rasch (GL); de Ruiter (D66).

Voorzitter: 
Smit

Collegeleden:

Hietbrink

Commissiegriffier:

Kooiman 

Voorgenomen besluit
1. De kostenverdeling 2012 vast te stellen 
2. De daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 15 december 2011  Hamerstuk

Opmerkingen2

De kostenverdeling kent een hoog uitvoerend gehalte, raakt wel het budgetrecht per 
programma, de prognoses van de uren worden steeds nauwkeuriger.

Agendapunt A 5: Voorstel betreft de Verordening Naamgeving en nummering gemeente 
Bergen vast te stellen
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Aanwezig
Commissieleden:

Kindt (PvdA); Mesu, Ooijevaar 
(CDA); Schiering (GBB);
Bakker, Haarsma (VVD); 
Rasch (GL); de Ruiter (D66).

Voorzitter: 
Smit

Collegeleden:

Hietbrink

Commissiegriffier:

Kooiman 

Voorgenomen besluit
Vast te stellen de Verordening Naamgeving en nummering (adressen) gemeente Bergen (NH) 
2012

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 15 december 2011  Hamerstuk

Opmerkingen2

In het raadsbesluit over de Verordening Naamgeving e.a. zal expliciet de delegatie aan het 
college worden opgenomen

Agendapunt A 6: Voorstel betreft in te stemmen met het aangaan van een Verzekering 
Arbeidsongeschiktheidsrisico voor bestuurders en de daarbij behorende 
begrotingswijziging vast te stellen

Aanwezig
Commissieleden:

Kindt (PvdA); Mesu, Ooijevaar 
(CDA); Schiering (GBB);
Bakker, Haarsma (VVD); 
Rasch (GL); de Ruiter (D66).

Voorzitter: 
Smit

Collegeleden:

Hafkamp

Commissiegriffier:

Kooiman 

Voorgenomen besluit
- In te stemmen met het aangaan van een Verzekering arbeidsongeschiktheidsrisico 

bestuurders (burgemeester en wethouders en gewezen wethouder met een 
wachtgelduitkering);

- de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 15 december 2011  Hamerstuk

Opmerkingen2

De ziektewet is niet van toepassing.

Agendapunt A 7: Voorstel betreft de Belastingsverordeningen 2012 vast te stellen en 
Voorstel betreft de Parkeerverordening 2012 vast te stellen
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Aanwezig
Commissieleden:

Kindt (PvdA); Mesu, Ooijevaar 
(CDA); Schiering (GBB);
Bakker, Haarsma (VVD); 
Rasch (GL); de Ruiter (D66).

Voorzitter: 
Smit

Collegeleden:

Hietbrink

Commissiegriffier:

Kooiman 

Voorgenomen besluit Belastingverordeningen
Vast te stellen de belastingverordeningen 2012 

Voorgenomen besluit Parkeerverordening
Vast te stellen de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van 
vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2012)

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 15 december 2011  Hamerstuk

Opmerkingen2

De verhoging van het parkeertarief in bepaalde kernen komt door de afronding op 5 cent, 
eventueel besluit over de HVC heeft geen invloed op het tarief afvalstoffenheffing, bij voorschot 
heffen van forensenbelasting kan bekeken worden, tekst is moeilijk maar correct.

Raadsvoorstel en – besluit Parkeerverordening 2012 worden aangepast: de overige wijzigingen 
als aanwijzen parkeerplaatsen en zonewijzigingen worden er ook in opgenomen.

Agendapunt B 1: Opening  

Aanwezig
Commissieleden:

Haring, Zeiler (GBB);
Braak-van Kasteel (GL);
Van Huissteden (PvdA);
Paping (VVD);
Snijder, Van der Hoek (D66);
Groot (CDA)

Voorzitter: 
Diels

Collegeleden:

Luttik-Swart

Commissiegriffier:

Bosch-van Opzeeland

Agendapunt B 2: Overige onderwerpen1

1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen

Voorgenomen besluit
Vaststellen verslag ARC d.d. 13 en 27 oktober en uitloop ARC van 3 november 2011

1 
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Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 8 november 2011
Kennisnemen van verzamellijst ingekomen stukken week 43 tot en met 46
Mededelingen van collegeleden en commissieleden
Rondvraag commissieleden
Inventarisatie onderwerpen Voortgang Maatschappelijke Zaken februari 2012

Opmerkingen2

A. Verslagen ARC d.d. 13 en 27 oktober en uitloop ARC 3 november:   zijn ongewijzigd 
vastgesteld.

B. Toezeggingenlijst:   toezeggingen met nummer 11/20 wordt nog niet afgevoerd, 11/21 
wordt aan gesprek toegevoegd fractie VVD en bespreking van groenbeleid, 11/40 hoe 
zit het met grondgebonden en niet grondgebonden woningen. 

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

D. Mededelingen collegeleden en commissieleden:
wethouder Luttik:
- De Raad ontvangt een scholenplan met proces en planning.
- Fusiebesprekingen Stichting Welzijn Bergen en De Wering zijn stopgezet, het proces
  wordt geëvalueerd.
- ontwikkeling JGZ locaties (consultatiebureau’s), er ligt een voorstel voor alle 24
  gemeenten om te kijken welke locaties opgeheven kunnen worden om zo financieel
  voordeel te behalen. De gemeente Bergen is het hier niet mee eens (Raad ontvangt
  afschrift brief aan GGD).
- Brede doeluitkeringen, jeugdgezondheidszorg (0-4 jarigen), vanaf 2012 wordt het
  bedrag hiervoor opgenomen in de algemene uitkering (toelichting hiervoor ontvangt de
  Raad). De gemeente Bergen is het hier niet mee eens.
- voor de WNK (bezuinigingsopdracht Alkmaar) is een motie aangenomen om deze
  voor 2013 te bevriezen.  
- er is een bijeenkomst met 8 gemeenten over transitie jeugdzorg geweest. 

de heer Snijder (D66): er vindt een discriminatiebijeenkomst over homoseksualiteit 
plaats. Noord Holland heeft hiervoor een roze kaart (puntenbeoordeling gemeenten en 
beleid homo-emancipatie) ingesteld. Gevraagd wordt of de gemeente Bergen hier 
actiever aan mee wil doen.

Agendapunt B 3: Evaluatie kaders notitie Burgers Betrokken

Aanwezig
Commissieleden:

Haring, Zeiler (GBB);
Braak-van Kasteel (GL);
Van Huissteden (PvdA);
Paping (VVD);
Snijder, Van der Hoek (D66);
Groot (CDA)

Voorzitter: 
Diels

Collegeleden:

Luttik-Swart

Commissiegriffier:

Bosch-van Opzeeland

Voorgenomen besluit
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Doel is te discussiëren over de in de notitie opgenomen verbeterpunten en acties. Vervolgens 
stelt het college aan de hand van de uitkomsten van de discussie een plan van aanpak op dat 
in april/mei 2012 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Opmerkingen2

De commissie vindt het een goede notitie en is van mening dat wijkgericht werken de ogen en 
oren moeten zijn van de wijk en de gemeente. Het zoeken naar oplossingen is daarbij het 
keywoord. De structuur van de wijkverenigingen komt ter sprake. Een voordeel van 
schaalvergroting van de wijkverenigingen wordt niet door iedereen gedeeld. Het verschil tussen 
burgerparticipatie en wijkgericht werken moet goed duidelijk worden gemaakt. De 
portefeuillehouder geeft aan dat het uiteindelijk de bedoeling is dat het wijkgericht werken en 
burgerparticipatie efficiënter en doelmatiger ingericht gaan worden. De wijkverenigingen 
bestaan uit vrijwilligers en stelt zijn eigen prioriteiten. De eisen die de gemeente kan stellen aan 
de wijkverenigingen is daardoor beperkt. 
In het plan van aanpak wordt een staatje met ledenaantal van de wijkverenigingen gevoegd. 

Agendapunt B 4: Voorstel betreft het vaststellen van de visie op dienstverlening 
‘Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening’

Aanwezig
Commissieleden:

Haring, Zeiler (GBB);
Braak-van Kasteel (GL);
Van Huissteden (PvdA);
Paping (VVD);
Snijder, Van der Hoek (D66);
Groot (CDA)

Voorzitter: 
Diels

Collegeleden:

Hafkamp

Commissiegriffier:

Bosch-van Opzeeland

Voorgenomen besluit
Vast te stellen de visie op dienstverlening: “Gemeente Bergen op weg naar de top in 
dienstverlening”

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 15 december 2011  Bespreekstuk

Opmerkingen2

De meerderheid van de commissie vindt het een goed voorstel, GBB vindt de ambitie te groot 
en wil graag een realistischer visie op de dienstverlening. 
De suggestie om te kijken naar de tactiek van de gemeente Laren hoe zij het doen met de 
dienstverlening neemt de portefeuillehouder mee. 
Het op te nemen bedrag voor de begroting 2012 wordt uiteengezet. De opmerking om het 
meten en verbeteren van de resultaten mee te nemen bij de start van de 5 projectplannen 
(begin 2012) wordt bekeken.
 
Toezegging:
Voor behandeling in de Raad wordt de rol (de plek) van de raad duidelijk weergegeven.

Agendapunt B 5: Voorstel betreft het vaststellen van de Erfgoedverordening gemeente 
Bergen 2012
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Aanwezig
Commissieleden:

Haring, Zeiler (GBB);
Braak-van Kasteel (GL);
Van Huissteden (PvdA);
Paping (VVD);
Snijder, Van der Hoek (D66);
Groot (CDA)

Voorzitter: 
Diels

Collegeleden:

Hietbrink

Commissiegriffier:

Bosch-van Opzeeland 

Voorgenomen besluit
Vast te stellen de erfgoedverordening gemeente Bergen 2012

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 15 december 2011  Bespreekstuk

Opmerkingen2

De relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening en hoe vertaalt zich dat in 
bestemmingsplannen wordt besproken. Verder wordt door GBB opmerkingen, inconsequenties 
en suggesties op de verordening gegeven. 
Uit bezuinigingsoverwegingen zijn Provincies voornemens provinciale monumenten over te 
hevelen naar gemeenten. Dit zal in overleg met gemeenten gebeuren. 
De erfgoedverordening is een poging de zoekende relatie tussen de archeologie en ruimtelijke 
ordening en hoe zich dat vertaalt in bestemmingsplannen goed te regelen.
De portefeuillehouder stelt voor om in 2012 (maart/april) tijdens een informatie-avond de relatie 
tussen de archeologie/ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen met elkaar te bespreken en te 
kijken wat er speelt op dat gebied. 
Voor behandeling van de Raad worden de volgende onderwerpen toegelicht in een memo:
- ten aanzien van een vraag over het aantasten van het eigendomsrecht een toelichting over de 
wettelijke rechten van de eigenaar; 
- wie is het bevoegd orgaan tot het instellen van een commissie voor monumentenzorg;
- een algemene toelichting op het overgangsrecht. 
Eveneens volgt voor behandeling in de Raad een nieuw exemplaar van de verordening met 
vetgedrukt de wijzigingen.
Na 2 jaar wordt de verordening geëvalueerd, met daarin meegenomen de nieuwe rol CCK en 
de welstandscommissie. 

Toezeggingen:
- een memo met toelichting voor behandeling in raad.
- een nieuw exemplaar verordening met vetgedrukt de wijzigingen.

Agendapunt B 6: Voorstel betreft het vaststellen van de verordening Financiering 
restauratie gemeentelijke monumenten uit het Bergens Restauratie Fonds (BRF)
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Aanwezig
Commissieleden:

Haring, Zeiler (GBB);
Braak-van Kasteel (GL);
Van Huissteden (PvdA);
Paping (VVD);
Snijder, Van der Hoek (D66);
Groot (CDA)

Voorzitter: 
Diels

Collegeleden:

Hietbrink

Commissiegriffier:

Bosch-van Opzeeland

Voorgenomen besluit
Vast te stellen de Verordening Financiering restauratie gemeentelijke monumenten uit het 
Bergens Restauratie Fonds (BRF)

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 15 december 2011  Hamerstuk

Opmerkingen2

De meerderheid van de commissie steunt de verordening. De VVD wordt bedankt voor het 
initiatief en ontvangt felicitaties voor het uiteindelijke resultaat. D66 vindt het een sympathiek 
plan maar vanwege een niet sluitende begroting en gezien de dreigende bezuinigingen 
steunen zij het voorstel niet.
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Bergen, 5 december 2011
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