
 
 
 
CONCEPT VERSLAG Algemene raadscommissie van 11 juni 2013 
  
 
Agendapunt 1: Voorstel betreft het vaststellen van de Perspectiefnota 2014 en de daarbij 
behorende begrotingswijzigingen 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden, van der Leij 
(PvdA); Zwart, de Jong (CDA); 
Bijl, van Leijen (GBB); Paping, 
Houtenbos (VVD); Braak – 
van Kasteel, Groen – 
Bruschke (GL); Wals, de 
Ruiter (D66). 
 
Voorzitter:  
Kindt 

Collegeleden: 
 
Roem, Hekker, Mesu, 
Hietbrink, Hafkamp 
 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
1. De Perspectiefnota 2014, inclusief paragrafen en bijlagen, vast te stellen; 
2. Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2014 vast te stellen: 
3. De incidentele bijdrage van € 220.000 voor het dierenasiel in 2015 (zie 1.5) te dekken door 

een onttrekking uit de algemene reserve.; 
4. De “Wijzigingen in het investeringsplan 2014-2017” zoals opgenomen in bijlage 1 vast te 

stellen;  
5. Het college op te dragen de Perspectiefnota 2014 als uitgangspunt te nemen voor het 

opstellen van de meerjarenbegroting 2014-2017; 
6. De bij beslispunten 2 tot en met 4 begrotingswijzigingen vast te stellen 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 27 juni 2013   Bespreekstuk 
 
 
Opmerkingen2 

Goed leesbaar en inzichtelijk stuk met positieve resultaten. Naast inzicht – vragen geven 
fracties aan dat het juist is dat het college de onzekerheden heeft benoemd, met name het Rijk 
met de drie decentralisatie en de onduidelijkheid van de omvang van de bezuinigingen, een 
discussie autonoom versus nieuw beleid nodig is, de opbrengst OZB en de verrekening met de 
burger van de meer opbrengst tin discussie en niet verwerkt is in de PN, verbazing over een 
opbrengst OZB areaal uitbreiding, er geen inzet is om de burgers te ontzien, overal wordt de 
indexering maar toegepast.  
 
Daarnaast vraagt  
de VVD om een ‘Egalisatiefonds Algemene Uitkering’, om de pieken er uit te halen, een 
discussie in de regio over de almaar groter worden uitgaven via Gemeenschappelijke 
Regelingen en de oplossing voor de stelpost 320.000 jaarrond parkeren; 



D66 of in de PN al rekening is gehouden met mogelijke samenwerking met Heiloo en 
Castricum, 
GBB om een koppeling van beleid aan capaciteit om teleurstellingen te voorkomen en met het 
CDA om inzicht in afspraken en medefinanciering de West Randweg; 
 
Reactie college: 
De vragen worden beantwoord en verder wordt er ingegaan op de door de arc gemaakte 
opmerkingen: 
PN is opgesteld vanuit het voorzichtigheids principe, in oktober komt het parkeerbeleid inclusief 
dekking stelpost jaarrond parkeren, de voordelige uitkomst AU 2014 uiterst onzeker is, een 
Egalisatiererve niet nodig is,  als autonoom in de PN wordt meegenomen zaken waartoe 
eerder besloten is, zoals de kapitaallasten Gemeentehuis, een eventueel te verrekenen 
meeropbrengst OZB pas achteraf berekent kan worden en dan zonder opbrengst areaal 
uitbreiding, n de PN geanticipeerd is op de samenwerking regio Alkmaar en nu pas de 
samenwerking Heiloo Castricum in beeld is, de Westrandweg ook verkeerscongestie in Bergen 
oplost, dit project nog in de fase van ontwerpen en rekenen zit,  
de rijksbudgetten zijn leidend bij de drie decentralisaties daarom geen extra geld ervoor in de 
PN hierbij wel goed de vinger aan de pols gehouden wordt, eens met de VNG resolutie waarin 
de zorg wordt uitgesproken over de onzekerheden met de decentralisaties,  
 
Fracties geven aan de dekking van de stelpost jaarrond parkeren te laat te vinden,er  echt 
anders wordt gedacht over wat autonoom is, ondermeer omdat er bij het voorstel om een 
bedrag daadwerkelijk ter beschikking te stellen door de raad nog afwegingen gemaakt moeten 
kunnen worden (bijdrage asiel, nieuw gemeentehuis, West Randweg, e.a.), eerst een principe 
uitspraak over mee betalen aan de West Randweg dan pas praten over bedrag en dekking,  
door uit te gaan de rijksbudgetten er op sociaal gebied grote verschillen tussen gemeenten 
kunnen ontstaan, bij elk voorstel voor een mutatie in reserves een actueel overzicht van het 
saldo ervan . 
 
Toezegging: bij de begroting 2014: Rekenmethode opbrengst OZB en areaal uitbreiding. 
 
De VVD geeft aan met een voorstel te komen de structurele meeropbrengst Toeristenbelasting 
in te zetten voor een verlaging van het tarief;  GBB brengt de indexatie in discussie in de raad. 
 
De commissie adviseert een B – stuk. 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt 2: Zienswijzen indienen over Jaarrekening 2012 en Begroting 2014, bij de 
algemene besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen waaraan Bergen deelneemt: 
GGD, MRA, RHCA, Veiligheidsregio en WNK 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden, van der Leij 
(PvdA); Zwart, de Jong (CDA); 
Bijl, van Leijen (GBB); Paping, 
Houtenbos (VVD); Braak – 
van Kasteel, Groen – 
Bruschke (GL); Wals, de 
Ruiter (D66). 
 
Voorzitter:  
Kindt 

Collegeleden: 
 
Roem, Hekker, Mesu, 
Hietbrink, Hafkamp 
 

Commissiegriffier: 
Kooiman 
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Voorgenomen besluit 
GGD: in te stemmen met de jaarrekening 2012, de herziene financiële begroting 2013 en de 
programmabegroting 2014 van de GR van de GGD Hollands Noorden en de daarbij behorende 
in het raadsvoorstel toegevoegde zienswijzen.                                                   A - stuk 
 
MRA: in te stemmen met de jaarrekening 2012, de begroting 2014 van de GR Milieudienst 
Regio Alkmaar.                                                                                                    A - stuk 
 
RHCA: In te stemmen met de jaarrekening 2012, de programmabegroting 2014 van de GR 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en de daarbij behorende in het raadsvoorstel 
opgenomen zienswijzen                                                                                      A - stuk 
 
Veiligheidsregio: In te stemmen met de jaarrekening 2012 en niet met de begroting 2014 van 
de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de daarbij behorende in het raadsvoorstel 
opgenomen zienswijzen. 
In te stemmen met het voorstel de resultaatbestemming ambulancezorg te onttrekken uit de 
reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg.                                                   A - stuk  
 
WNK: In te stemmen met de jaarrekening 2012 van de GR WNK en de daarbij behorende in 
het raadsvoorstel opgenomen zienswijze                                                          B - stuk 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 27 juni 2013 A: B: Zie bij 

voorgenomen besluit 
 

 
Opmerkingen2 

GGD: zorgen om de grote te korten, het aantal boventallig zeer specialistisch personeel, ook is 
duidelijk dat de GGD waarvolle taken uitvoert. 
MRA: gaat op in de RUD. 
RHCA: wachten met uitbetalen overtollige reserve gelden totdat de verhuisoperatie is 
afgerond. De wethouder zal dit in het AB inbrengen 
Veiligheidsregio: besluit over brandweerkazernen na het zomerreces. 
WNK: deelnemers aanspreken op hun omzet verplichting (motie  in de raad), zorgen om 
inzetbaarheid overgebleven personeelsleden door hun grote beperkingen, is dit nog wel te 
financieren door gemeenten.  
 
Het zou goed zijn om dergelijke besluiten in een voor – ronde aan de raden voor te leggen, 
waarna desgewenst nog overlegt kan worden over gewenste wijzigingen. 
 
De raadsbesluiten worden aangepast aan de systematiek van het raadsbesluit GGD. 
 
De commissie besluit conform: A – stuk, met uitzondering van het WBNK: B – stuk om motie te 
kunnen indienen. 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt 3: Voorstel betreft het vaststellen van de Regionale Woonvisie Regio 
Alkmaar, de Nota van beantwoording en de Verschilnota 
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Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden, van der Leij 
(PvdA); Zwart, de Jong (CDA); 
Bijl, van Leijen (GBB); Paping, 
Houtenbos (VVD); Braak – 
van Kasteel, Groen – 
Bruschke (GL); Wals, de 
Ruiter (D66). 
 
Voorzitter:  
Kindt 

Collegeleden: 
 
Hekker  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Voorgenomen besluit 
de Nota van Antwoorden Regio Alkmaar, de nota met de verschillen ten opzichte van de 
concept versie van de regionale woonvisie en de regionale woonvisie Regio Alkmaar vast te 
stellen 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 27 juni 2013  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

Het is geen erg concreet stuk, de inbreng van Bergen ( presentatie avond) is niet terug te 
vinden, meer aandacht voor de onderkant van de markt want de situatie wordt steeds 
zorgelijker door hret loslaten van beleid,, loslaten categorieën ( l en ll ) niet wenselijk, 
toewijzingssysteem ( punten) werkt in het nadeel van de inwoners van Bergen.  
Er gaat meer vraaggericht gebouwd worden op basis onderzoeken Provincie, in onze regio 700 
woningen minder in aantallen maar in kwaliteit is de vraag hoger, de bekende 30%  sociale 
woningbouw moet gebouwd worden, afkoop is een (slechte) optie, cijfers geven aan dat in de 
categorieën I en ll 40% gebouwd wordt. 
 
Toezegging: gegevens over de verhuisbewegingen worden verstrekt. 
 
De commissie ziet reikhalzend uit naar de concretisering van deze Woonvisie in de lokale nota. 
Het raadsbesluit wordt aangepast: alleen de Woonvisie wordt vastgesteld. 
 
De commissie besluit conform: A - stuk 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Bergen, 17 juni 2013 
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