
                 
 
VERSLAG Algemene raadscommissie van 22 maart 2012 
  
 
Agendapunt A 1: Opening  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt (PvdA), de Jong (CDA), 
van Leijen, Bijl (GBB), 
Meedendorp, Haarsma (VVD), 
Braak – van Kasteel (GL) 
Hallf, (D66). 
 
Voorzitter:  
Smit. 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Agendapunt A 2: Spreekrecht  
 
Spreekrecht 
Er is geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.  
 
Agendapunt A 3: Overige onderwerpen: Mededelingen van het College 
 
Opmerkingen2 

Wethouder Roem: 
Door wijzigingen in het maatschappelijke krachtenveld, terugtrekkende bewegingen bij de 
Jelgersma van der Hoop Stichting en Magnenta Zorg, is een koerswijziging in het project 
Schoorl Klopt! Noodzakelijk: de doelstellingen blijven overeind, wel een herijking van de 
uitgangspunten. Over de economische uitvoerbaarheid wordt de arc in april geïnformeerd. 
 
De heer Bijl, GBB, wenst vast te houdend aan het uitgangspunt dat er geen negatieve 
grondexploitatie komt. 
 
Wethouder Roem: 
Biza is voornemens in de kengetallen voor het Gemeentefonds, niet meer mee te nemen 
studentenhuisvesting en recreatiewoningen. Bergen sluit zich aan bij het uitoefenen van 
bestuurlijke druk in lobbyactiviteiten van de nadeelgemeenten. Desgevraagd geeft hij aan dat 
het per 2013 mogelijk om een nadeel van 0,5 tot 1,0 miljoen kan gaan, e.e.a. zal in de 
risicoparagraaf worden opgenomen. 
 
 
Agendapunt A 4: Vaststellen van de eerste wijziging Brandbeveiligingsverordening 
gemeente Bergen 2011. 
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Aanwezig. 
Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA), de 
Jong (CDA), van Leijen, Bijl 
(GBB), Meedendorp, Haarsma 
(VVD), Braak – van Kasteel 
(GL) Hallf, (D66). 
 
Voorzitter:  
Smit. 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 
Vaststellen Verordening tot eerste wijziging van de Brandbeveiligingsverordening gemeente 
Bergen 2011 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 12 april 2012  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

Het is wenselijk de Bestuurlijke Boete achter de hand te hebben. 
 
 
Agendapunt A 5: Vaststellen van de criteria voor evaluatie van de uitgangspunten bij de 
Verordening precariobelasting 2012 
 
Aanwezig. 
Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA), de 
Jong (CDA), van Leijen, Bijl 
(GBB), Meedendorp, Haarsma 
(VVD), Braak – van Kasteel 
(GL) Hallf, (D66). 
 
Voorzitter:  
Smit. 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 
Criteria (diverse) voor evaluatie van de uitgangspunten bij de Verordening precariobelasting 
2012 vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 12 april 2012  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De evaluatie met de mensen die precario moeten betalen ( is dit een duidelijke werkwijze), de 
doelstelling van de precarioheffing en dereguleringsmogelijkheden worden ook meegenomen 
in de evaluatie. 
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Agendapunt A 6: Vaststellen van de Uitgangspunten voor de Gemeenschappelijke 
Regelingen en deze met ingang van begrotingsjaar 2013 in te voeren 
 
Aanwezig. 
Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA), de 
Jong (CDA), van Leijen, Bijl 
(GBB), Meedendorp, Haarsma 
(VVD), Braak – van Kasteel 
(GL) Hallf, (D66). 
 
Voorzitter:  
Smit. 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 
1. De Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen vast te stellen 
2. De uitgangspunten met ingang van begrotingsjaar 2013 in te voeren voor alle 

gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 12 april 2012   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Is overleg met slechts 8 gemeenten en 2 gemeenschappelijke regelingen (GR) voldoende voor 
dit besluit voor alle GR’s ( nu en in de toekomst) en alle 21 gemeenten uit de kop van NH. 
 
Reactie wethouder Roem: 
Opzet is meer afstemming en grip te krijgen op de PC Cyclus van de GR’s, inderdaad de 
bedoeling van toepassing laten zijn voor alle gemeente (regio’s Hoorn , Den Helder Alkmaar), 
een lijst met de GR’s waaraan Bergen deel neemt staat in de Begroting. 
 
De heer Bijl, GBB, kondigt een amendement aan om alleen te besluiten over de GGD en de 
Veiligheidsregio en eerst meer inzicht te verkrijgen in de reacties van anderen gemeenten. 
 
 
Agendapunt A 7: Voorstel betreft kennis te nemen van de vervolgstappen aanleg 
fietspaden ’t Woud – Alkmaar en Heiloo – Bergen en de bijbehorende begrotingswijziging 
vast te stellen 
 
Aanwezig. 
Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA), de 
Jong (CDA), van Leijen, Bijl 
(GBB), Meedendorp, Haarsma 
(VVD), Braak – van Kasteel 
(GL) Hallf, (D66). 
 
Voorzitter:  
Smit. 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  
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Voorgenomen besluit 
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging t.b.v. het aframen van het krediet voor de 
aanleg Fietspad Heiloo – Bergen en het bijramen van het krediet voor de aanleg Fietspad ’t 
Woud – Alkmaar (4e module Landinrichting), vast te stellen 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar BenW voor: Eerst meer zekerheid verschaffen over aangevraagde subsidies. 
Naar ARC voor:   
Anders  
 
Opmerkingen2 

Is dit conform de budgetspelregels (eerst storten dan onttrekken aan de Algemene Reserve), 
wat is de onderbouwing van het tekort, er zijn twijfels over de urgentie en noodzaak van het 
fietspad ‘t Woud – Alkmaar, we zitten nu in een periode van financiële heroverwegingen (D66 
CDA) de langdurige onteigeningsprocedure zet druk op deadline tbv subsidie toezegging 
Provincie. Hoe ver strekken de reeds begonnen werkzaamheden. 
 
Reactie wethouder Roem: 
De exacte onderbouwing van de cijfers staan in een vertrouwelijk stuk waar niet iedereen 
(meer) over beschikt, het collegeprogramma spreekt over blijvende ondersteuning van het 
toerisme en de recreatie, gevraagd uitstel tot 1-5-2015 bij de Provincie moet nog bevestigd 
worden, per 1-4 duidelijkheid over de ILG subsidie. Fase 1 is nog niet vergund, fase 2 moet 
nog worden aanbesteed. 
 
Commissieleden dringen aan op uitstel (D66 CDA) en op meer zekerheden mbt tot de 
subsidies. 
De wethouder stemt daarmee in. 
 
 
 
 
Agendapunt B 1: Opening   
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Diels, Haring (GBB); 
Bakker, Paping (VVD); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Van Huissteden, Van der Leij 
(PvdA); 
Müller (GL); 
Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Mesu 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 
Agendapunt B 2: Overige onderwerpen1

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

 
Opmerkingen2 

Vaststellen verslag ARC d.d.16 februari 2012:  

                                                
1  
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Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 6 maart 2012:  
Verzocht wordt om bij het niet halen van de voorsteldatum afdoening dit met reden te 
vermelden op de toezeggingenlijst (bij nummer 11/26). 
 
Kennisnemen van verzamellijst ingekomen stukken week 7 t/m 11:  
Er worden verhelderende vragen over de ingekomen stukken gesteld. 
 
Mededelingen van collegeleden en commissieleden:  
wethouder Luttik: 
peuterspeelzaal: over onderzoek naar mogelijkheden voor het onderbrengen van de 
stichtingsbesturen naar één organisatie.  
groep jongeren met alcohol/drugsprobleem Egmond aan Zee: extra aandacht voor gevraagd, 
college houdt vinger aan de pols. 
 
De commissie stelt technische vragen over de onderwerpen: 
Verkeersproblematiek Heereweg/Voorweg (wordt doorgeven aan portefeuillehouder). 
Handhaving strandpaviljoens (komt terug in arc). 
Regelgeving omtrent keuze meubilair terrassen (wordt nagevraagd aan portefeuillehouder). 
 
 
Agendapunt B 3: Voorstel betreft het vaststellen van het speelplaatsenbeleid Bergen 
2012-2022 en de bijbehorende begrotingswijziging 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Diels, Haring (GBB); 
Bakker, Paping (VVD); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Van Huissteden (PvdA); 
Müller (GL); 
Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Mesu 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Beter spelen in Bergen, speelruimteplan gemeente 

Bergen’ van Bureau Speelplan (2009); 
2. Het speelplaatsenbeleid Bergen 2012-2022 vast te stellen; 
3. De daarbij behorende financiële middelen beschikbaar te stellen en de bijgevoegde 

begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 12 april 2012  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De meeste fracties kunnen zich goed vinden in het stuk. VVD en GL delen niet de mening dat 
de gemeente Bergen kindonvriendelijk is. Verder wordt gesproken over de 
investeringsmomenten in het plan gekoppeld aan het goed blijven volgen van de 
demografische ontwikkeling.  De portefeuillehouder geeft aan dat tezamen met de 
buurtbewoners en wijkverenigingen maatwerk wordt geleverd. Er zal zorgvuldig gekeken 
worden naar de situatie en de behoefte. De aanpassing van een straatnaam (Fazantstraat) 
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wordt gedaan. 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt B 4: Voorstel betreft het vaststellen van de verordeningen Wet werk en 
bijstand 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Diels, Haring (GBB); 
Bakker, Paping (VVD); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Van Huissteden (PvdA); 
Müller (GL); 
Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Mesu 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 
De verordeningen:  

- Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012; 
- Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Bergen 2012; 
- Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Bergen 2012; 
- Participatieverordening gemeente Bergen 2012; 
- Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente 

Bergen 2012 vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 12 april 2012  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

Voor wat betreft de verordening participatie schoolgaande kinderen wordt de communicatie 
richting scholen en sportverenigingen meegenomen. 
 
 
 
Agendapunt B 5: Voorstel betreft in te stemmen met de Cultuurnota 2012-2013 en de 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Diels, Haring (GBB); 
Bakker, Paping (VVD); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Van Huissteden (PvdA); 
Braak-van Kasteel (GL); 
Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Mesu 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 
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Voorgenomen besluit 
1. in te stemmen met de Cultuurnota voor de jaren 2012 en 2013 met de doelstellingen: 

a. Het stimuleren van de actieve en passieve deelname aan cultuur door bewoners en 
bezoekers van de gemeente Bergen. Drie specifieke doelgroepen en twee thema’s 
krijgen daarbij extra aandacht:  
• jeugd en jong volwassenen 
• toeristen en bezoekers  
• beoefenaars van amateurkunst 
• hedendaagse beeldende kunst 
• cultureel erfgoed 

b. Intensiveren en stimuleren van kunst- en cultuureducatie voor schoolgaande jeugd en 
jongeren 

c. De beeldkwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte verrijken en inwoners in hun 
eigen leefomgeving laten kennismaken met kunst. 

2. de jaarlijkse toevoeging aan de reserve voor het plaatsen van beeldende kunst in de 
openbare ruimte te verlagen van € 15.000 naar € 10.000, en jaarlijks het budget 
Kunstbeleid te verhogen met € 5.000. 

3. de bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 12 april 2012  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De commissie is blij met de beantwoording van de vragen gesteld tijdens de behandeling in de 
arc van januari. Verder is de commissie tevreden met het vaststellen van de nota voor twee 
jaar. Na 2013 kan het beleid opnieuw kritisch worden beoordeeld. 
Afgesproken wordt dat in de nota en het raadsvoorstel de memo met beantwoording vragen 
wordt opgenomen. 
 
 
 
Bergen, 26 maart 2012 
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