
                 
 
 
CONCEPT VERSLAG Algemene raadscommissie van 28 november 2013 
  
 
Agendapunt  1: Opening  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Bijl, van Leijen (GBB);Rasch, 
Meereboer (GL); van der 
Hoek, Wals (D66); 
Paping, Smit (VVD) 
 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Roem, Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Agendapunt  2: Vragen aan en mededelingen van aanwezig collegelid 
 
Opmerkingen 
Portefeuillehouder Hafkamp geeft desgevraagd (Dhr. vd Hoek) aan dat het Ondernemersfonds 
niet is opgeheven maar de oprichting ervan op verzoek van de ondernemers zelf tijdelijk is 
stopgezet, er is geen vertrouwensbreuk, dat (vraag Mw.Paping) de horeca ondernemers goed 
zijn geïnformeerd over de nieuwe Horecawet. 
 
Portefeuillehouder Hafkamp: er komt een provinciale subsidie van maximaal 250.000 voor de 
aanleg van het glasvezelnetwerk; alleen de gemeente kan subsidie aanvragen voor WiFi 
steunpunten. 
Wethouder Roem: er is een overschrijding van 35 tot 50.000 euro voor baggerwerkzaamheden; 
de concept structuurvisie Camperduin is gereed voor het informele overleg met raadsleden. 
 
Agendapunt  3: Voorstel betreft het vaststellen van de Nota Vastgoed 
Portefeuillemanagement en de daarbij behorende begrotingswijziging 
 
 



Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Bijl, van Leijen (GBB);Rasch, 
Meereboer (GL); van der 
Hoek, Wals (D66); 
Paping, Smit (VVD) 
 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Roem  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Voorgenomen besluit 
- De raad stelt de nota Vastgoed Portefeuille Management vast. 
- De raad gaat akkoord met het afstoten van een deel van de gemeentelijke vastgoed 

portefeuille. 
- De raad stelt de bijgaande begrotingswijziging vast. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 17 december 2013   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

VVD: vastgoed afstoten en toch meer (+ 250.000) geld nodig voor onderhoud  is vreemd, is 
vastgoed beleid ook in regionaal verband op te pakken, waarom worden objecten inzake de 
onteigeningswet opgenomen, mist link met cultuurbeleid: vastgoed tbv creatief 
ondernemerschap,  culturele broedplaatsen. komt wellicht motie over. 
CDA: stemt in met de nota, vertrouwelijkheid is niet nodig. 
PvdA: al vanaf 2007 wordt geprobeerd objecten te verkopen, jammer dat er geen overdracht 
aan de corporaties heeft plaatsgevonden, het project onrechtmatige verkrijging ( door derden) 
is onvoldoende uitgewerkt. Het stuk is niet echt voor de raad geschreven. 
D66: de nota geeft goede informatie, past de aankoop van objecten als bijv. het Witte Kerkje 
binnen de vastgestelde criteria voor aan – en verkoop. 
GL: er is weinig voortvarend met het vastgoed bezit omgegaan gezien de historisch lage huren. 
GBB: zo moet het dus niet en ook niet meer doen: lange stukken veelal gericht op de 
uitvoering, dat is des colleges, de raad moet kort en krachtig in staat gesteld worden kaders te 
stellen. Deze nota vaststellen kan dus niet. Graag in regionaal verband komen tot een keuze 
van de software. Komt met amendement om niet te verkopen in verhuurde staat, levert gezien 
lage huur weinig op en speculatieve doorverkoop ligt in de rede, doorlopende 
onderhoudskosten zijn terug te verdienen in de hoge opbrengst bij verkoop in onverhuurde 
staat. Kerktorens en molens zijn niet te verkopen. Ook de begrotingswijziging is niet 
toegankelijk. 
 
Reactie wethouder Roem. 
Inderdaad een lastig stuk, zijn handvatten voor strategisch, technisch en operationeel 
handelen, een integrale en volledige benadering, voor raad, college en ambtenaren. De kaders 
staan in het stroomschema. De logica afstoten is ook het verminderen onderhoudskosten, niet 
450.000 jaarlijks erbij maar 250.000. De vertrouwelijkheid van de af te stoten percelen lijst is er 
opgelegd omdat er verhuurde objecten op staan.  
Niet verkopen in verhuurde staat werkt belemmerend, duurt te lang, daarom nu juist beleid om 
in verhuurde staat te kunnen verkopen. 
Bergen heeft 2 jaar geleden de software gekocht, BUCH gemeenten kunnen zich daarbij 
aansluiten. 
Onteigeningen zijn opgenomen vanwege de dossier opbouw tbv het juridisch traject. Bij de 
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herbestemming van schoolgebouwen wordt de mogelijkheid van culturele broedplaatsen 
meegenomen. 
Monumentale bomen niet opnemen in het systeem, binnenkort verschijnt het 
bomenbeleidsplan. De voor 2013 te nemen stappen zijn doorgeschoven naar 2014, na het 
vaststellen van de Nota. 
 
Dhr. Bijl wijst nogmaals op de zijn inziens niet werkbare wijze waarop de raad vaak en zeker bij 
dit dossier, tot besluitvorming moet komen. Te veel en niet relevante informatie, te veel 
bijlagen, niet duidelijk wat de raad nu besluit, te weinig kaderstellend. 
 
De commissie adviseert een B – stuk, wellicht motie VVD (culturele broedplaatsen) en 
amendement GBB ( geen verkoop in verhuurde staat ), de PvdA ondersteunt dat en wenst dat 
de woningen aan de huurders verkocht worden. 
 
 
 
Agendapunt  4: Vaststellen van de uitgangspunten voor de structuurvisie Schoorl Klopt 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Bijl, van Leijen (GBB);Rasch, 
Meereboer (GL); van der 
Hoek, Wals (D66); 
Paping, Smit (VVD) 
 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Roem.  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
Het college opdracht geven om op basis van de in het raadsbesluit beschreven uitgangspunten 
voor het plangebied van project Schoorl Klopt een structuurvisie te laten opstellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 17 december 2013   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Goed dat er nu wat gaat gebeuren, een beter voorzieningen niveau, verbeteren steden 
bouwkundige en groenstructuur, is goed voor het dorp. 
Vanuit de commissie wordt gewag gemaakt van de zorgen over de voortgang na realisatie 
Fase 01, of de door de stedenbouwkundige ingetekende woningen wel aansluiten bij de 
marktwensen, er met gestapelde bouw in de sociale sector gebouwd kan worden, de overgang 
naar het buitengebied verzacht zou moeten worden (verticaal groen – andere bebouwing – 
meer kleinschaligheid), er gezien de nieuwe plannen voor een vers – supermarkt te veel 
concurrentie tussen de spermarkten en/of overcapaciteit m2 winkels ontstaat. In het plan zit het 
niet goed met het parkeren (bijvoorbeeld zelf garage exploiteren om de problemen elders op te 
kunnen lossen?) en de verkeersafwikkeling ( Voorweg e.a.) , moeten fietspaden vrijliggend zijn 
of juist niet. Voor  de stolpen – locatie worden suggesties aangedragen als, woongroepen – 
een maatschappelijke functie – intramurale zorg. Gaat er niet te veel groen verloren. Kan er 
meer zekerheid van de ontwikkelaar komen dan alleen intenties. 
 
Reactie wethouder Roem (met ambtelijke ondersteuning). 
Dit is een belangrijk besluit, over de planvisie en uitgangspunten wordt al heel lang gesproken, 
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voor deze plannen is veel draagvlak gebleken bij raad en bewoners. Sportlaan, Voorweg, 
Laanweg, bevoorradingsroute, in het bestemmingsplan nadere invulling verkeersafwikkeling en 
parkeren en ontsluiting parkeergarage. De Sportlaan blijft een wijkontsluitingsweg. Parkeren 
exploiteren is geen kerntaak voor de gemeente, wel nog oplossen in de begroting het 
wegvallen van structurele parkeerinkomsten omdat het openvaar gebied wordt. Het 
woningbouwprogramma is afgestemd op de vraag en met de wensen van de bewoners. Er 
komt meer juridische zekerheid, middels een Samenwerkingsovereenkomst na vaststelling van 
de Structuurvisie. 
Wensen mbt de stolpen – locatie kunnen desgewenst in de raad worden vastgelegd, er kan 
een prijskaartje aan vastzitten. Er zijn contacten met woongroepen, mogelijkheden zullen tzt in 
de markt gezet worden. De toevoeging vann 1500 m2  aan winkel is inclusief de supermarkt, er 
blijft 3 a 400 m2 over voor andere nering. 
Voor Fase 3 kijkt de eigenaar of deze uitgangspunten haalbaar zijn, dan kan er aangesloten 
worden bij Fase 01. In stedenbouwkundige zin blijft de kern liggen bij de Herenweg, het Q-
team heeft juist voor een ingetogen bebouwing gekozen tbv de overgang naar de polder. Het 
groene hart zal in areaal toenemen, door beleid van de Jelgersma van der Hoop Stg. 
Wat nu voorligt  zijn Uitgangspunten, suggesties, indicaties, het moet niet te concreet worden 
al bij de start, er wordt toegewerkt naar een abstracte Structuurvisie, zonder hoogtematen ed, 
meer de beeldvorming beschrijven, daarna aan de slag met de markt / eindgebruikers richting 
Bestemmingsplan.  
 
Tweede termijn. 
 
CDA: Stolp moet behouden blijven , is lokaal en provinciaal beleid, bijv. door verbouw tot 4 
eenheden, ingang parkeergarage is onveilig. 
VVD: blijft aandacht vragen voor de verkeersdrukte op de Voorweg. 
PvdA: vindt dat behoud groene hart ook gemeente beleid moet zijn, niet afhankelijk worden van 
de stichting, wenst uniformiteit mbt het fietspaden, dus niet gescheiden. 
GL: wenst , niet over de stolp (geen gemeente eigendom) maar over de invulling van de locatie 
nadere invulling te geven, vraagt of er een andere oplossing te vinden is voor het structurele  te 
kort door het ter beschikking stellen van de grond voor een parkeergarage. 
GBB: naast de raad heeft ook de bevolking kritische opmerkingen over de uitgangspunten 
geplaatst,  ziet nog steeds problemen met de overdosis aan supermarkten ( nu 3 stuks), ziet 
geen gevolgen voor de GREX bij gestapelde bebouwing in de Gouden Rand, wil weten welke 
dekking er is voor de wegvallende parkeerinkomsten en wat er in de intentie overeenkomst 
staat, verbaast zich erover dat een ontwikkelaar 8500 m2 mag ontwikkelen bij een eigendom 
van 1224 m2. 
 
Reactie wethouder Roem met ambtelijke ondersteuning. 
De Sportlaan blijft wijk ontsluitingsweg ( 30km gebied), de Voorweg is niet te druk blijkt uit 
objectieve tellingen. De parkeergarage en het te kort van 160.000, daar wordt op ingegaan bij 
de nadere uitwerking van de structuurvisie. 
De stolp blijft behouden, daarmee wordt rekening gehouden bij deze planvorming, de ingang 
van de parkeergarage is nu optimaal erin verwerkt, in het bestemmingsplan uitwerking in een 
verkeersveilige constructie, de bewoners hebben juist gevraagd om een gescheiden fietspad. 
De ontwikkelaar moet in de  slag met de overige drie eigenaren. Er komt slechts 240 m2 
supermarkt bij. 
 
Toezeggingen: 
Er wordt nagegaan of het concept van ‘de verticale tuin’ toegepast kan worden bij de 
ontwikkeling van de Gouden Rand. 
De raadsleden kunnen vooraf kennis nemen van de  intentie overeenkomst met de 
ontwikkelaar van fase 01van Schoorl Klopt 
 
De commissie adviseert tot een B- stuk, het is een belangrijk stuk met betrekking tot de 
voortgang van het project Schoorl Klopt. 
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Agendapunt  5: Voorstel betreft het vaststellen van de Parkeerverordening 2014 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Bijl, van Leijen (GBB);Rasch, 
Meereboer (GL); van der 
Hoek, Wals (D66); 
Bakker, Haarsma (VVD) 
 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Roem  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het 
parkeren (PARKEERVERORDENING 2014) vast te stellen (waarin het mogelijk wordt gemaakt 
om een marktliedenvergunning af te geven) 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 17 december 2013  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

Desgevraagd (CDA) zoekt wethouder Roem uit wat de mogelijkheden zijn rekening te houden 
met dienstverleners als medische hulpverlening. 
 
De commissie besluit conform: A – stuk. 
 
 
Agendapunt  6: Voorstel betreft in te stemmen met het aanpassen van budgetten en 
investeringen voorbereiding jaarrekening 2013 en het vaststellen van de daarbij 
behorende begrotingswijziging 
 
Aanwezig 
 
Voorgenomen besluit 
- akkoord te gaan met het aanpassen van budgetten en investeringen naar aanleiding van de 

voorbereiding jaarrekening 2013; 
- de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 17 december 2013   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Of het Cultuurpad er nog terecht in staat, wordt nagegaan, de commissie zet vraagtekens bij 
deze werkwijze, zo zijn de feitelijke verschillen tussen Begroting en Rekening niet meer 
duidelijk, wordt in feite de Najaarsnota in ere hersteld, de informatie over de aframing 
parkeerinkomsten is niet duidelijk. 
 
Reactie wethouder Roem. 
Door deze pro actieve informatieplicht, heeft de raad zo actueel mogelijke financiële informatie. 
 
Toezegging: 
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Bekeken wordt of de argumentatie van het aframen van de parkeerinkomsten 2013 in de het 
raadsvoorstel inzake de voorbereiding van de Jaarrekening verfijnd kan worden 
 
De commissie adviseert een B – stuk, de ingebrachte onderwerpen verdienen nadere 
discussie. 
 
 
Agendapunt  7: Voorstel betreft het vaststellen van de Belastingverordeningen 2014 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Bijl, van Leijen (GBB);Rasch, 
Meereboer (GL); van der 
Hoek, Wals (D66); 
Bakker, Haarsma (VVD) 
 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Roem  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
- Kennis te nemen van de bijgevoegde evaluatie Legesverordening 2013; 
- De raad besluit de legesverordening 2014 vast te stellen; 
- De raad besluit de belastingverordeningen 2014 vast te stellen; 
- De raad besluit het kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2014 vast te stellen; 
- De raad besluit het besluit kwijtscheldingsregels 2014 vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 17 december 2013   Bespreekstuk 
 
 
Opmerkingen2 

De legesverordening is niet geëvalueerd en er is geen benchmark toegepast, andere 
gemeenten hebben wel een plafond bij de forensenbelasting ingevoerd, de motie erover wordt 
niet door het college uitgevoerd, vraag naar leges vrij maken van de inzage van stukken en 
vergunning vrij bouwen. De berekening van het tarief OZB lijkt niet te kloppen, dit tarief later 
bijstellen op basis van actuele informatie over de waardedaling van de woningen. Daarnaast 
heeft de VVD veel opmerkingen geplaatst en suggesties gegeven voor tariefsverlagingen bij de 
leges, op basis van voortschrijdend inzicht. 
 
GBB geeft aan een discussie in de raad aan te gaan over het zowel heffen van 
forensenbelasting en toeristenbelasting bij mensen en het berekende tarief van de OZB. 
VVD: gaat amendement indienen om de motie over het plafond in de forensenbelasting kracht 
bij te zetten en gaat in op de kwijtschelding. 
 
Reactie wethouder Roem. 
Hoofd argument om de systematiek van de forensenbelasting niet te wijzigen is de implicatie 
ervan voor de lopende juridische zaken. De raad heeft besloten tot kostendekkende tarieven 
en dat is zeer nauwgezet in kaart gebracht, de voorgestelde wijzigingen wijken daarvan af. 
 
Toezeggingen: 
Op de opmerkingen van de VVD inzake de legesverordeningen wordt schriftelijk ingegaan. 
Uitleg over de berekening tarief OZB en van de  stijging van het tarief OZB 
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In de begroting 0,107 naar 0,114 in de Verordening. 
 
Gezien de gewenste discussies in de raad door de fracties van VVD en GGB, adviseert de 
commissie tot een B – stuk. 
 
Agendapunt  8: Uiteenzetting en indienen zienswijzen op het Regiobeeld 2025 regio 
Alkmaar 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Ooijevaar, Apeldoorn (CDA); 
Bijl, van Leijen (GBB);Rasch, 
Meereboer (GL); van der 
Hoek, Wals (D66); 
Bakker, Haarsma (VVD) 
 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Roem  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 
 
Regio secretaris: 
Mw. Verburg. 

 
 
Voorgenomen besluit 
Geen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
 
Naar BenW voor:  
Naar ARC voor:   
Anders Zienswijzen naar de regio secretaris voor nadere uitwerking in 

het definitieve Regiobeeld. 
 
Opmerkingen2 

De implementatie van de drie D’s, ISD en ICT kloppen niet, te prematuur, niet opnemen, past 
niet in dit strategische stuk. 
Eerst streefbeelden, gezamenlijke ambities vaststellen en daarna nagaan welk 
samenwerkingsverband, RA, De Kop, NHN, e.a. bij welke ambitie het beste past. 
Economische zones, strategisch beleid in dit veld, verduidelijken, moet breder dan in RA 
verband opgepakt worden. 
De tabellen werken verwarrend, niet opnemen.  
De cartoon kan niet meer. 
Het advies is het definitieve Regiobeeld na de verkiezingen aan de nieuwe raden voor te 
leggen. 
 
Dhr. Van Huisteden vraagt aandacht voor de risico’s die het spelen op twee velden , BUCH en 
RA, met zich mee brengt, wil snel duidelijkheid van ons college. 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
 
Bergen, 10 december 2013. 
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