
                 
 
VERSLAG Algemene raadscommissie van 27 maart 2012 
  
 
Agendapunt  1: Opening  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden, van der Leij 
(PvdA), Mesu, Ooijevaar,de 
Jong (CDA), Diels, Zeiler 
(GBB), Meedendorp, Smit, 
Houtenbos, Paping (VVD), 
Edelschaapl (GL) Hallf, 
Snijder(D66). 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Opmerkingen2 

De commissie stemt in met het voorzitterschap van mevrouw de Ruiter. 
 
Agendapunt  2: Spreekrecht  
 
Spreekrecht 
Sarah Bieshaar houdt een pleidooi voor een eigen plek voor jongeren in Schoorl, net als in 
Bergen en de Egmonden, desgevraagd zou het ook op een andere plek dan de Oosrpong 
mogen.  De heer Bijl pleit voor prioriteit voor de jongeren het behoud van de huidige 
voorzieningen en vraagt aandacht voor de inbreng van de werkgroep accommodatiebeleid 
Schoorl (WAS). 
 
Agendapunt 4:  Procesgang realisatie één multifunctionele accommodatie voor Schoorl 
en Groet: de Blinkerd. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden, van der Leij 
(PvdA), Mesu, Ooijevaar,de 
Jong (CDA), Diels, Zeiler 
(GBB), Meedendorp, Smit, 
Houtenbos, Paping (VVD), 
Edelschaapl (GL) Hallf, 
Snijder(D66). 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  
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Opmerkingen2 

Goed dat er aandacht blijft voor jongeren ondanks de demografische ontwikkelingen, er blijft 
behoefte aan een voorziening voor hen, de inbreng van de WAS is niet terug te vinden (o.a. 
brede school), het gaat niet alleen om de m2 maar juist om de emoties bij het verdwijnen en 
veranderen van accommodaties, zowel van het gebouw als de beleving. Alles in een Blinkerd 
is te makkelijk gedacht, de Oorsprong is al verkocht door het bestuur. 
 
Directe communicatie over de mogelijkheden van een verbouwde Blinkerd, in beeld en wens 
tot inbreng voor de gebruikers, ontbreekt. Dat moet de start zijn van het stappenplan. 
 
Reactie wethouder Roem en ambtelijke ondersteuning: 
De WAS groep is breed samengesteld en kwam niet met een eenduidige reactie, een brede 
school in Schoorl is een stap te ver, wel is het streven in elke kern een basisschool te 
behouden, in het stappenplan is voorzien in het reageren op initiatieven. Uit de nulmeting 
(agendapunt 3) blijkt dat er voldoende m2 om alles re kunnen onderbrengen in een verbouwde 
Blinkerd. Het ontwerpen van de accommodatie, de samenwerking en multifunctioneel gebruik, 
wordt samen met de gebruikers en doelgroepen gedaan. 
De boodschap over het belang van het onderkenen van de emoties, wordt meegenomen. 
Inspraak, inbreng kunnen leveren zal plaats vinden in september, niet eerder. 
 
Toezegging: zo spoedig mogelijk worden de mogelijkheden van een MFA Blinkerd 
gevisualiseerd als prikkel voor de mensen om hun inbreng te gaan leveren.  
 
 
 
Agendapunt  3: Vaststellen nulmeting en procesmodel accommodaties Bergen 2011. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden, van der Leij 
(PvdA), Mesu, Ooijevaar,de 
Jong (CDA), Diels, Zeiler 
(GBB), Meedendorp, Smit, 
Houtenbos, Paping (VVD), 
Edelschaapl (GL) Hallf, 
Snijder(D66). 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 

De notitie Nulmeting en Procesmodel Accommodaties Bergen 2011 vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 12 april 2012  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

Een helder en goed te gebruiken stuk, het heeft ook zijn doorwerking op andere 
beleidsterreinen. Naast gebruik van objectieve criteria en kengetallen ten behoeve van het 
vaststellen van het ruimtegebruik wordt aangegeven dat er ook maatwerk wordt geleverd, de 
commissie denkt daarbij ook aan het alcoholmatiging beleid, de situatie in Groet, de beleving 
van de veilig bij het afstands criteria.  
 
Niet alles (moet) behouden,, doelen stellen, keuzes maken en de prijs bepalen wat we ervoor 
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over willen hebben. 
 
Gevraagd wordt naar de berekende overcapaciteit van 1900 m2, hoe de meting up to date 
houden, wanneer de startnotitie klaar is, het gebruik van schoolgebouwen als atelier ruimten. 
 
Reactie wethouder Roem en ambtelijke ondersteuning: 
Er vindt nog een uitgebreid maatwerktraject plaats, maatschappelijke ontwikkelingen worden in 
relatie gebracht met de ruimtebehoefte ontwikkelingen, de kosten voor de nieuwe Blinkerd 
worden gefinancierd uit het wegvallen van de subsidie voor de Oorsprong, er ontstaat ook 
overcapaciteit door het multifunctionele gebruik, in het stuk staan geen beleidskeuzes, dat 
komt allemaal terug bij de uitwerking van de nulmeting. Er komt een inventarisatie van 
leegkomende schoolgebouwen, dan mogelijk gebruik nagaan. De boodschap over het belang 
van het onderkenen van de emoties, wordt ook hier meegenomen 
De startnotitie komt voor de zomer. 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
 
 
Bergen, 28 maart 2012 
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