
                

 
 
 
CONCEPT Verslag Algemene raadscommissie van 21 november 2013 
  
 
Agendapunt A 1: Opening  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); Groot 
(CDA); Bijl, van Leijen (GBB); 
Meedendorp, Haarsma 
(VVD); Edelschaap,, Groen – 
Bruschke (GL); van der Hoek, 
Wals (D66). 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Agendapunt A 2: Spreekrecht  
 
Spreekrecht 
Twee sprekers hebben hiervan gebruik gemaakt, ten behoeve van agendapunt 7. 
Het is behandeld direct na het spreekrecht. 
 
 
Agendapunt A 3: Vragen aan en mededelingen van aanwezig collegeleden. 
 
 
Opmerkingen2 

Geen. 
 
 
Agendapunt A 4: Voorstel betreft het nemen van een beslissing op bezwaar Plein 36 
en Karel de Grotelaan 7s in Bergen Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
 



Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); Groot 
(CDA); Bijl, van Leijen (GBB); 
Meedendorp, Haarsma 
(VVD); Edelschaap,, Groen – 
Bruschke (GL); van der Hoek, 
Wals (D66). 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
het bezwaarschrift tegen het besluit van de raad van 18 april 2013, waarbij op de percelen 
Plein 36 en Karel de Grotelaan 7s te Bergen, kadastraal bekend als gemeente Bergen, 
sectie C, nummer 3452 een voorkeursrecht is gevestigd, ongegrond te verklaren en het 
besluit te handhaven. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 17 december 2013   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Besproken bij agendapunt 6. 
 
Agendapunt A 5: Voorstel betreft het nemen van een beslissing op bezwaar Breelaan 
6 en Jan Oldenburglaan 2 en 2a Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
 
Voorgenomen besluit 
onder verwijzing naar het advies van de commissie voor de bezwaarschriften: 
 

I. het bezwaarschrift van mevrouw P.R.M. Koekenbier - Hofstede gegrond te verklaren; 
II. het raadsbesluit van 18 april 2013, waarbij gronden van de percelen Breelaan 6 

(sectie C, 2083) en Jan Oldenburglaan 2 en 2A (sectie C, 820) zijn aangewezen op 
grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten,  in stand te laten met aanvulling van 
de motivering; 

III. het verzoek om proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15, lid 2, Awb af te  
wijzen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 17 december 2013   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Besproken bij agendapunt 6. 
 
 
Agendapunt A 6: Voorstel betreft het nemen  van een beslissing op bezwaar vestiging 
voorkeursrechten plangebied Mooi Bergen  
 
Voorgenomen besluit 
1. tot gegrond verklaren van de bezwaarschriften van: 

- S.L. Voorberg (kadastrale percelen 2072 & 4042); 
- W.J. Alkema (kadastraal perceel 2074); 
- G.W.P. Stoutenbeek (kadastrale percelen 2073 en 4023); 
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- M.R. Honig (kadastrale percelen 2074 en 4022); 
- N.P. Kokkes (kadastrale percelen 2076, 4020 en 4018); 
- J.M. Rijnaarts (kadastrale percelen 2077 en 4019). 

2. het raadsbesluit van 18 april 2013, waarbij op de gronden van de voorgenoemde 
bezwaarden een voorkeursrecht is gevestigd, in stand te laten met aanvulling van de 
motivering;  

3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 17 december 2013   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Gezamenlijk besproken met de agendapunten 4 en 5. 
 
Spreker Dhr. Voorberg: motivering en argumentatie opleggen WVG niet duidelijk, bleek pas 
tijdens de zitting, kennelijk vanwege de economische uitvoerbaarheid van de Structuurvisie 
is in beslotenheid besloten. Het voorliggende raadsvoorstel is gebaseerd op achterhaalde 
inzichten: de aanbesteding is niet gelukt, andere opzet structuurvisie in de maak. 
Bij een overdacht van een zaak gaat niet alleen om het perceel, dat moet dan eerst aan de 
gemeente worden aangeboden, door de WVG dus schade voor de zakelijke belangen. 
 
D66: De inhoudelijke beoordeling is aan de Commissie BB, niet aan het college of de raad, 
en de commissie heeft dat niet gedaan. Welke mogelijkheden zijn er nu nog voor 
bezwaarden. Wat zijn de gevolgen voor de WVG  als de raad het college niet volgt, 
bezwaarden krijgen hun recht op beoordeling niet toch moeten ze proceskosten betalen, 
vreemd. 
VVD: welke mogelijkheden hebben bewaarmakers als de raad deze besluiten neemt. 
GBB: het is een correctie op een eerder genomen besluit, dan moeten de uitgangspunten 
wel gelijk zijn en dat is niet zo, het is niet gepast alsnog een onderbouwing te geven. 
Winkelhart en Signaal zijn nu nog zover weg, bedoeling is uiteindelijk om in der minne 
schikken, WVG niet doen. Door de lange termijn dat de WVG er op ligt worden de 
problemen voor de eigenaren steeds groter. Bij de Karel de Grotelaan wil de eigenaar 
meewerken, dus WVG niet nodig, kunnen de proceskosten betaald worden. 
CDA: klopt het wel dat door het nemen van een voorbereidingsbesluit de WVG verlengd kan 
worden. Hoe functioneel is het de WVG voor nog eens drie jaar op te leggen, na die tijd zijn 
we nog lang niet zo ver om het over eigendomsverhoudingen te hebben, zo verliezen we het 
vertrouwen van de burgers, het is onnodig de proceskosten niet te vergoeden. 
PvdA: college, neem je verlies, het is zeer discutabel dat de structuurvisie in tact blijft,er zijn 
al zaken veranderd, doe het overnieuw, de gronden om de WVG op te leggen zijn mager zijn 
onvoldoende. 
 
Reactie wethouder Hietbrink. 
De procedure fout die gemaakt is dat het besluit zelf met de onderbouwing niet in de 
openbaarheid is genomen, dat willen we rechtzetten: grondslag en motivatie. Op 10 
december spreken we over een nieuwe strategie voor Mooi Bergen nu de aanbesteding tot 
niets heeft geleid. Nu de WVG er op houden, dan nieuwe strategie bepalen (april 2014), blijft 
de structuurvisie ongewijzigd – het hele centrumplan heroverwegen – alles overdoen,  en 
daarna de discussie over de WVG: erop laten of eraf halen. De WVG geldt voor drie jaar, nu 
eraf halen betekent de komende twee jaar niet meer op kunnen leggen, dan zijn we de regie 
kwijt.  
Tegen de raadsbesluiten op de bezwaren kan beroep worden aangetekend en wordt er 
inhoudelijk getoetst. Inmiddels is de gemeente met drie eigenaren in  gesprek en er is 
belangstelling voor Plein 7. 
 

- 3 - 
 



Toezegging: 
Nagaan of en op welke wijze de proceskosten eventueel vergoed kunnen worden; 
Nagaan op welke wijze en of ook door het nemen van een voorbereidingsbesluit, een besluit 
tot het opleggen van de WVG, verlengd kan worden. 
 
Tweede termijn. 
 
PvdA: de ontwikkelaar heeft niet om de WVG gevraagd, had een grondslag moeten zijn om 
de WVG in april 2013 niet op te leggen, kennelijk zijn toen ook de zakelijke belangen niet in 
de besluitvorming meegenomen. Het is een dilemma. 
GBB: het oude WVG besluit blijft gelden als we tegen het collegebesluit zijn, in april 2014 
besluitvorming over de nieuwe ontwikkelingen en dan wellicht de WVG opheffen, dat geeft 
geen pas. Wij volgen de adviezen van de commissie BB. 
CDA: op 10 december krijgen we veel achtergrond informatie, kennis verbreding mbv. 
externen, daarom de besluitvorming over de bezwaren door schuiven naar januari, dan kan 
er veel gefundeerder besloten worden. 
 
Reactie wethouder Hietbrink. 
In de huidige gesprekken met eigenaren spelen de zakelijke belangen ook een rol. 
In april 2013 is een ander besluit genomen, zonder de voorwaarde van de vraag van de   
ontwikkelaar. Wat nu voorligt is de vraag, houdt dat besluit van april 2013 stand bezien in 
het licht van de, ook door u, geschetste actuele ontwikkelingen.  
 
Toezegging: 
Wat is de uiterste datum waarop de raad moet besluiten over de bezwaren tegen WVG 
besluiten i.h.k.v. Mooi Bergen en de gevolgen van enerzijds afwijzen en anderzijds volgen 
van het advies van de Commissie van BB. 
 
Op 10 december wordt intern ( niet openbaar) met raads en commissieleden gesproken over 
een nieuwe strategie voor Mooi Bergen. Op basis van presentaties en een opbaar stuk. Aan 
de orde komen de financiële gevolgen, wel of niet knippen, hoe nu verder. 
 
De commissie adviseert en B- stuk, voor 17 december, er zijn fracties die anders willen 
besluiten of uitstel bepleiten. 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt A 7: Voorstel betreft het horen van de Algemene Raadscommissie over 
aanwijzing gemeentelijke monument Petrus en Pauluskerk en pastorie te Bergen 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); Groot 
(CDA); Bijl, van Leijen (GBB); 
Meedendorp, Haarsma 
(VVD); Edelschaap,, Groen – 
Bruschke (GL); van der Hoek, 
Wals (D66). 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 
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Voorgenomen besluit 
Het college vraagt advies aan de ARC. De raad heeft geen beslissingsbevoegdheid. 
Deze vraag is gesteld omdat aanwijzing tegen de wens van de eigenaar ingaat. Formeel is 
het college hiertoe bevoegd, echter het staand beleid is in overeenstemming met een 
eigenaar aan te wijzen.  
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
 
Naar BenW voor: Uitwerken op basis niet eensluidende mening van de arc. 
Naar ARC voor:   
Anders  
 
Opmerkingen2 

Dhr. Stoop, namens de RK Parochie, is tegen, invloed van derden werkt contra productief bij 
eventuele aanpassingen van het gebouw, geeft aan dat de kerk bouwplannen wil 
ontwikkelen voor de parochietuin, het levert geld op voor onderhoud en behoud van de 
gebouwen. 
Dhr. Hubers, namens Stg. Behoud Bouwkunst Bergen, komt op voor wat belangrijk is om te 
behouden, dit soort gebouwen zijn aantrekkelijk voor onze dorpen. 
 
De discussie in de arc gaat deels over herbestemming en eventuele nieuwbouw op het 
perceel, welke hier buiten beschouwing wordt gelaten. Aangeven wordt dat het 
Restauratiefonds en subsidieregelingen aangevraagd kunnen worden tbv het onderhoud. 
De gebouwen zijn architectonisch niet zeer fraai, maar de uitstraling voor het dorp is juist 
monumentaal. 
Kort samengevat valt wat betreft de aanwijzing van de kerk en pastorie  als gemeentelijk 
monument  het volgende te concluderen uit deze opiniërende ronde: 
 
Tegen: 
VVD. Vanuit liberaal standpunt:  de eigenaar bepaalt zelf over zijn pand. Daarnaast is er 
geen reden om voor sloop te vrezen.  
 
CDA. De status van de panden is kennelijk niet zo hoog, dan was het al rijks- of provinciaal 
monument. Er is in de gemeente de afspraak dat rechthebbende, eigenaar, leidend is en 
daar houdt het CDA zich aan. Volle vrijheid voor eigenaar. Die kan tzt ook aangeven dat hij 
het wél wil. 
 
Voor: 
Gemeentebelangen. Monumentenstatus staat ontwikkelingen niet in de weg en de 
argumenten om aan te wijzen zijn sterk; behoudt deze panden. Aanwijzing schept echter 
ook verplichtingen,als gemeente  ruimhartig om gaan met ontwikkelingen. Stellen op prijs 
dat advies is gevraagd en stellen voor dat dit opnieuw in een zelfde situatie zo gebeurt. Dit 
moet geen vanzelfsprekend precedent worden 
 
Groen Links. Argumenten voor zijn sterker dan argumenten  tegen. Er is geen angst voor 
remmende werking van de status, het klinkt juist alsof de gemeente goed meedenkt. 
 
Niet uitgesproken voor of tegen: 
PVDA.  Neigend naar ‘tegen’. Monumentenstatus is niet essentiëel voor behoud.  
De vraag of beleid (niet zonder instemming eigenaar) zou moeten worden veranderd. Want 
daar zit een tegenstrijdigheid; dan eerst díe discussie voeren. Vraagt  zich af of het college 
ook bij particulieren de monumenten status op gaat leggen als ze het niet eens zijn met de 
aanwijzing.  Kortom, men ziet een hellend vlak, wat niet gewenst is. 
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D66. We voeren  nu eenmaal dit beleid én het gebouw is niet zo bijzonder.  Maar mocht er 
aangewezen worden: dan het hele ensemble, dus incl. tuin 
 
 
 
Agendapunt A 8: Voorstel betreft het vaststellen van de welstandscriteria voor het 
strand 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); Groot 
(CDA); Bijl, van Leijen (GBB); 
Meedendorp, Haarsma 
(VVD); Edelschaap,, Groen – 
Bruschke (GL); van der Hoek, 
Wals (D66). 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
De welstandscriteria voor het strand vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 12 december 2012   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Vanuit de commissie komt er commentaar op de vage, weinig scherpe, niet toetsbare , multi 
interpretabele criteria, er worden vraagtekens gezet of de welstandscommissie hiermee wel 
uit de voeten kan. 
Wordt zo het doel, verhoogde welstandseisen aan de paviljoens, hiermee wel bereikt, gaat 
het in feite niet alleen maar om het weren van de roestige containers? 
 
Reactie wethouder Hietbrink. 
We moeten wel wat vaststellen. We zijn al jaren bezig vergunningen te kunnen verlenen, 
naast bestemmingsplan is de welstand ook nodig. De eisen kunnen niet te hoog 
opgeschroefd worden, ander voldoet geen der paviljoens er aan en dat is niet de bedoeling. 
De deskundigen kunnen prima uit de voeten met deze eisen. 
Vergunning verlening kan 8 tot 26 weken duren. 
 
CDA: zo komt er wel meer kwaliteit, wenst enige uniformiteit. 
GBB: blijven bouwen zonder welstand, consolideren wat we hebben en onderhoudniveau 
regelen in de contracten.  Stuk kan niet naar de raad 
GL:  blijft vaag maar kennelijk werkt de welstand zo, wenst evaluatie na een jaar of het 
inderdaad zo werkt. 
D66, de ondernemers zijn er tevreden over, middenweg bewandelen, aannemen tbv 
vergunning verlening, en na een jaar bekijken hoe het loopt. 
PvdA: waarom geen advies van de welstand over hoe de huidige paviljoens voor 100% te 
honoreren zijn. 
VVD: ook veiligheidseisen opnemen. 
 
Reactie wethouder Hietbrink. 
U kunt ook hogere eisen stellen, of besluiten welstandsvrij te bouwen, dat is ook een kader. 
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Toezegging. 
Nagaan of middels een exploitatieovereenkomst (privaatrechtelijk) met de desbetreffende 
strandgebruiker afspraken zijn vast te leggen over het onderhoud van het desbetreffende 
bouwwerk. 
Na een jaar evalueren wat het toepassen van de vastgestelde welstandscriteria voor het 
strand, heeft opgeleverd. De kaders voor de evaluatie worden aan de raadscommissie 
voorgelegd. 
 
De commissie adviseert een B – stuk, de meningen lopen uiteen. 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt A 9: Voorstel betreft het vaststellen van het Verlichtingsplan gemeente 
Bergen 2013-2017, “Bergen uitgelicht” 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); Groot 
(CDA); Bijl, van Leijen (GBB); 
Meedendorp, Haarsma 
(VVD); Edelschaap,, Groen – 
Bruschke (GL); van der Hoek, 
Wals (D66). 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
het “Verlichtingsplan 2013-2017 “Bergen uitgelicht” vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar BenW voor: Stuk overzichtelijker maken, inzicht in de financiën en meer 

kaderstellend. 
Rekeninghoudend met de vragen / opmerkingen van de 
commissie. 

Naar ARC voor:  Opnieuw naar de arc van januari 2014 
Anders  
 
Opmerkingen2 

Het is een moeilijk te doorgronden stuk, er zijn veel zaken onderzocht, waaronder veel 
technische zaken, de beslispunten zijn summier omschreven en ze zijn weinig kaderstellend. 
De beleidsmatige uitgangspunten zijn wat ondergesneeuwd. 
De begroting maakt niet duidelijk welke extra kosten betaald worden uit de 2 ton extra. Weegt 
de besparing van het verbruik wel op tegen een redelijke terugverdien tijd van de meer kosten 
dimmers e.a. Maak duidelijk wat we nu eigenlijk besluiten. 
 
Het stuk wordt teruggenomen voor verduidelijking. 
GBB stelt haar vragen ter beschikking voor beantwoording en mogelijk verwerking in het 
aangepaste stuk. 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Agendapunt B 1: Opening   

- 7 - 
 



 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Schiering, Zeiler (GBB); 
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel, 
Meereboer (GL); 
Ooijevaar (CDA); 
De Ruiter (D66); 
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Paping 

Collegeleden: 
 
Mesu 
Hekker 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 
Agendapunt B 2: Overige onderwerpen1 
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen 
 
Voorgenomen besluit 
Het verslag ARC d.d. 17 oktober 2013 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
De toezeggingenlijst bijgewerkt t/m 5 november 2013 wordt vastgesteld met de volgende 
opmerkingen: 13/30: verzonden mail (opbrengst afvalstoffenheffing en kosten OR) vraag in 
de openbaarheid gesteld graag naar gehele raad toezenden.  
11/17: wanneer wordt deze toezegging afgedaan? 
12/42: gebruik 2e woning hoe zit het met de motie om de woonforensenbelasting te 
maximeren naar 5000 euro. 
 
De commissie heeft kennis genomen van de lijst ingekomen stukken week 42 t/m 46. 
 
Er zijn geen mededelingen van collegeleden. 
 
Vragen van commissieleden: 
GBB: 
Ontvangen graag de concept bomenverordening. 
Er volgt een kort verslag van het watersymposium Hoogheemraadschap (dhr. Zeiler). 
 
 
Agendapunt B 3: Ter bespreking voor te leggen aan de commissie: de concept 
Cultuurnota 
 

1  
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Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Schiering, Zeiler (GBB); 
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel, 
Meereboer (GL); 
Ooijevaar (CDA); 
De Ruiter (D66); 
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Paping 

Collegeleden: 
 
Hekker 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland  

 
Opmerkingen2 

De commissie stelt een aantal vragen over de nota. In zijn algemeenheid wordt de nota 
omvangrijk gevonden. 
GBB: vindt dat er lange en onbegrijpelijke zinnen in staan en heeft moeite met de titel. Er 
wordt nog goed gekeken naar het levend cultureel erfgoed.  
Pleit voor een brede inventarisatie culturele activiteiten, denk in Egmond aan: slotkwartier, 
museum van Egmond, museum bij Abdij.  
Functie en samenstelling van de commissie K&C is vastgelegd, als de adviezen zijn 
uitgebracht moeten deze te vinden zijn op de website (ook welstandsadviezen) meent GBB.  
D66: roept op tot minder omvangrijke nota’s en raadsvoorstellen in zijn algemeenheid.  
VVD vindt het vreemd dat ondanks 5% afbouwen op cultuur er nu een bedrag van  
€ 300.000 ten laste van de begroting komt. Het idee van een Bergense kunstfabriek wordt 
als voorbeeld meegenomen. 
CDA geeft aan kunst en cultuur een warm hart toe te dragen maar vindt wel dat er meer aan 
de hand is in de gemeente dan relatief veel geld uitgeven aan kunst en cultuur. Vindt dat 
met de realisatie van Kranenburgh de gemeente al heel veel heeft gedaan. Pleit voor het 
zoeken van een goed alternatief voor de grootste kostenpost, de bibliotheek in de huidige 
verschijningsvorm.  
 
De portefeuillehouder geeft aan dat de nota voor 4 jaar wordt vastgesteld en daarom is het 
nodig gevonden om voor een uitgebreidere vorm te kiezen. Ze is dan ook benieuwd naar 
wat de mensen in het veld er van vinden. Het opnemen van de risico’s worden in de nieuwe 
subsidieregeling opgenomen zodat er ruimte komt om te experimenteren (atelierruimten, 
broedplaatsen). De faciliterende rol van de gemeente wordt besproken.  
De kritiek van GBB heeft de portefeuillehouder goed gehoord. Archeologen wordt 
meegenomen in de nota. Het bedrag lijkt het college heel redelijk omdat gekozen is voor 
verandering en als gemeente dien je te faciliteren. De extra capaciteit is nodig om de 
hervormingskracht vorm en inhoud te geven en alles uit te voeren wat gedaan dient te 
worden.  
De afgelopen 2 jaar is er al flink bezuinigd, 10% inmiddels. De culturele instellingen wil je 
ook het gevoel geven dat ze nu door kunnen. Als gemeente Bergen staan we bekend om de 
kunst en cultuur en hier dien je serieus in te investeren.  
 
Afgesproken wordt dat dhr. Zeiler de taalkundige op- en aanmerkingen uit de nota mailt naar 
de portefeuillehouder, waarna de nota de inspraak in gaat.  
 
2.  
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Agendapunt B 4: Voorstel betreft in te stemmen met een uitvoeringsovereenkomst en 
subsidiebeschikking voor verbouw De Blinkerd 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Schiering, Zeiler (GBB); 
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel, 
Meereboer (GL); 
Ooijevaar (CDA); 
De Ruiter (D66); 
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Paping 

Collegeleden: 
 
Hekker 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland  

 
Voorgenomen besluit 
1. een investeringssubsidie te verlenen aan de Stichting Dorpscentrum Schoorl (De 

Blinkerd) overeenkomstig de bij dit besluit behorende ontwerp-beschikking met 
bijbehorende concept-uitvoeringsovereenkomst, in afwijking van de gestelde termijn in 
artikel 13.3, lid 2 van de Algemene subsidieverordening Bergen 2009; 

 
2. het college te mandateren tot het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de 

onder 1. genoemde  investeringssubsidiebeschikking met bijbehorende 
uitvoeringsovereenkomst. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 12-12-2013  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De commissie wil graag weten waarom het besluit over de subsidiebeschikking en 
uitvoeringsovereenkomst op 23 mei jl. geen onderdeel uitmaakte van besluitvorming over de 
integratie van De Oorsprong in De Blinkerd. De portefeuillehouder beantwoordt dit 
schriftelijk. 
GBB is het niet eens met dit besluit en kondigt een stemverklaring aan voor de 
raadsvergadering. 
 
Toezegging: Voor behandeling in de raad volgt een antwoord waarom is verzuimd de 
subsidiebeschikking en uitvoeringsovereenkomst tegelijkertijd met het besluit in mei te 
nemen. 
 
De commissie besluit conform: A-stuk. 
 
2.  
 
 
Agendapunt B 5: Voorstel betreft het initiatiefvoorstel Burgerparticipatie van 
GroenLinks 
 

- 10 - 
 



Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Schiering, Zeiler (GBB); 
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel, 
Meereboer (GL); 
Ooijevaar (CDA); 
De Ruiter (D66); 
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Paping 

Collegeleden: 
 
Mesu 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland  

 
Opmerkingen2 

Mevrouw Braak (GL) schetst hoe het voorstel tot stand is gekomen en licht het toe. Het 
belang wordt benadrukt om in de volgende raadsperiode een start te maken met het 
college/raad/ambtenaren om voor de komende 4 jaar duidelijk te krijgen hoe 
burgerparticipatie in de samenleving kan beklijven.  
De commissie is van mening dat er binnen de gemeente al veel gebeurt voor wat betreft 
burgerparticipatie en heeft behoefte aan een inventarisatie met wat vindt er nu plaats en hoe 
gaat dit en is verbetering nodig.  
De portefeuillehouder deelt mee dat de afdelingen wijkgericht werken en communicatie 
worden samengevoegd, dat is een stap in de goede richting. Hij zegt de evaluatie over het 
wijkgericht werken in april/mei toe aan de raad.  
GroenLinks kan zich hier in vinden en is blij dat het op deze manier op de agenda (blijft) 
staan. 
 
2.  
 
 
Agendapunt B 6: Voorstel betreft in te stemmen met zienswijze begroting 2014 
gemeenschappelijke regelingen van de WNK 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Schiering, Zeiler (GBB); 
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel, 
Meereboer (GL); 
Ooijevaar (CDA); 
De Ruiter (D66); 
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Paping 

Collegeleden: 
 
Mesu 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland  

 
Voorgenomen besluit 
A. De volgende zienswijze over de begroting 2014 van WNK Bedrijven aan het Algemeen 

Bestuur over te brengen: 
1. het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven moet binnen het nieuwe bedrijfsplan de 

reservepositie en de risico-inventarisatie op orde brengen. 
  

B. Het college op te dragen: 
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2. de zienswijze in te brengen bij het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven 
3. in het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid de maximale ruimte binnen de 

Europese aanbestedingsregels te benutten om meer werk te gunnen aan WNK. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 12-12-2013  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De commissie vindt de zienswijze prima maar is wel bezorgd over de aanbesteding van 
werk aan het WNK. Vindt verder dat een gezond bedrijf toch behoorlijk in de problemen is 
gebracht.  
De commissie besluit conform: A-stuk. 
 
2.  
 
 
Agendapunt B 7: Voorstel betreft het vaststellen van het Lokaal Integraal 
Veiligheidsplan gemeente Bergen 2014-2018 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Schiering, Zeiler (GBB); 
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel, 
Meereboer (GL); 
Ooijevaar (CDA); 
De Ruiter (D66); 
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Paping 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland  

 
Voorgenomen besluit 
Het Lokaal Integraal Veiligheidsplan gemeente Bergen, 2014-2018 vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 12-12-2013  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De commissie vindt het een goed en veelomvattend voorstel. Het is een paraplunota, en is 
verplicht gesteld door de veiligheidsregio. Veel nieuwe dingen staan er niet omdat dit al 
beleid is. Dit geldt ook voor sommige onderwerpen die er nu niet in staan maar wellicht in de 
toekomst wel worden opgenomen. Om het perspectief te schetsen geeft de 
portefeuillehouder als voorbeeld dat de gemeente vaker te maken heeft met vechtsporten 
dan met een overstromingsrisico. De lijn van de veiligheidsregio wordt gevolgd en in deze 
wordt gekeken of aardbevingsrisico’s, overstromingen en zendmasten toegevoegd kan 
worden aan de nota of dat dit later in de aanvulling dient te komen. Repressie wordt gemist 
in de nota maar dient er natuurlijk in te staan (wordt naar gekeken). 
 
De commissie besluit conform: A-stuk. 
 
2.  
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Agendapunt B 8: Voorstel betreft het onderbrengen veiligheidshuizen onder 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN en in te stemmen met het 
overdragen van de taak inzake veiligheidshuizen aan het bestuur van de 
veiligheidsregio NHN en het vaststellen van de tweede wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio NHN 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Schiering, Zeiler (GBB); 
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel, 
Meereboer (GL); 
Ooijevaar (CDA); 
De Ruiter (D66); 
Van Huissteden (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Paping 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland  

 
Voorgenomen besluit 
 In te stemmen met het overdragen van de taak inzake veiligheidshuizen aan het bestuur 

van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 
 Gelet op het bovenstaande toestemming te verlenen tot het vaststellen van de tweede 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 12-12-2013  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De commissie besluit conform: A-stuk. 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 5 december 2013 
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