
                 
 
 
VERSLAG Algemene raadscommissie van 5 september 2013 
  
 
Agendapunt A 1: Opening 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); 
Ooijevaar (CDA); Bijl, 
Schiering (GBB); Smit (VVD); 
Rasch, Groen – Bruschke 
(GL);  Halff, Wals (D6). 
 
Voorzitter:  
Paping 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Opmerkingen2 

De vragen gesteld aan de aanwezige portefeuillehouder worden opgenomen in het verslag van 
sessie B. 
 
 
Agendapunt A 2: Nieuwbouw Brandweerkazerne in de kern Bergen 

Voorgenomen besluit 
1. Het college opdracht te geven de voorbereiding op te starten voor het realiseren van de 

nieuwe brandweerkazerne op de locatie Elkshove binnen het bestaande 
bestemmingsplan. 

2. Een begrotingswijziging vaststellen, waardoor € 70.000,- van het (in de begroting 
opgenomen) krediet voor 2014 naar 2013 gehaald wordt  voor het laten opstellen van een 
technisch pve, schetsontwerp en een kostenraming. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 26 september 2013   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Commissiebrede instemming met de keuze voor locatie Elkshove, Veiligheidsregio heeft 
duidelijk standpunt ingenomen, blijft samenstelling en omvang veiligheidsregio in tact, is de 
druk er vanaf nu het project Mooi Bergen stagneert. Wat zijn de gevolgen voor onze begroting, 
waarom de constructie van huur door de regionale brandweer. De VVD verzoekt om een check 
op de argumenten voor de afwijzing van locaties in het verleden, we moeten zeker weten dat 
Elkshove nog steeds de beste locatie is. GBB vraagt te onderzoeken naar de steden 
bouwkundige mogelijkheden / woningbouw nu er een solitair gebouw op Elkshove komt. 
Andere commissieleden hebben geen behoefte aan nog meer tijdkostende onderzoeken. 
 
Reactie portefeuillehouder Hafkamp ( met ambtelijke ondersteuning). 
Is verheugd met instemming commissie voor de locatie keuze, de uitgangspositie voor keuze 



Elkshove is nog steeds geldig, de regio indeling zal lang gehandhaafd blijven, deze is gelijk 
aan de politieregio, inzicht in de financiën en gevolgen begroting is pas in januari te geven, 
wellicht zal er nu geen vervangende ruimte nodig zijn, gebiedsmogelijkheden vloeien voort uit 
het bestemmingsplan, is onverstandig om hiervoor meer tijd uit te trekken . 
Er wordt een architect ingeschakeld om de solitaire brandweerkazerne in te passen in de 
huidige bebouwing, waaronder de twee bouwblokken die niet meer aangekocht hoeven te 
worden en de reeds afgesproken bebouwing, rekeninghoudend met de geluidoverlast. 
 
De VVD wil toch de voormalige besluitvorming over de locatiekeuze kort laten toetsen tbv een 
zorgvuldige besluitvorming in de raad, GBB wil geen architectonische uitwerking maar een 
stedenbouwkundige visie los van het bestemmingsplan met kansen voor sociale woningbouw. 
De PvdA vraagt om mogelijkheden woningbouw op de kazerne. 
 
Reactie portefeuillehouder Hafkamp. 
In januari komt de vervolgtitie met nadere uitwerking richting commissie. 
Toezeggingen: 

• Voor de raad check op de conclusies over de 15 onderzochte locaties voor een 
brandweer kazerne, gezien de huidige inzichten. 

• Inde Vervolgnotitie nagaan of er woningen op de brandweerkazerne kunnen / mogen en  
            nagaan welke mogelijkheden er in het gebied zijn, wat past in het beeld / gebied gezien 
           de plannen die er al liggen.. 
 
GBB kondigt een amendement aan, de commissie adviseert daarom tot een B bespreekstuk 
stuk. 
 
Agendapunt A 3: Voorstel betreft in te stemmen met: het haalbaarheidsonderzoek 
multifunctionele accommodatie en stedenbouwkundige uitwerking De Marke en de 
bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); 
Ooijevaar (CDA); Bijl, 
Schiering (GBB); Smit (VVD); 
Rasch, Groen – Bruschke 
(GL);  Halff, Wals (D6). 
 
Voorzitter:  
Paping 

Collegeleden: 
 
Hekker., Hietbrink, Mesu 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 

Voorgenomen besluit 
1. In te stemmen met het haalbaarheidsonderzoek MFA De Marke, d.d. 13 maart 2013 en 

met de daarin beschreven condities voor gemeentelijke participatie in de MFA. 
2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
3. In te stemmen met het stedenbouwkundig plan De Marke, d.d. 20 december 2012. 
4. In te stemmen met de sloop van het T&O-gebouw na integratie van de activiteiten in MFA 

De Marke. 
5. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 26 september   Bespreekstuk 
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Opmerkingen2 

De presentatie heeft veel duidelijkheid gecreëerd, die zijn goede plannen ze passen binnen de 
huidige maatschappelijke trends, maar er zitten wel risico’s voor de gemeente in, de commissie 
zet ook vraagtekens bij de financiële haalbaarheid. 
 
De commissie vraagt naar de insteek van de instellingen en vrijwilligers bij deze plannen, om 
een soepele financiële overgang voor de gebruikers, de plannen voor Binnenhof en TNO 
gebouw met voorkoming van verloedering. 
D66 kondigt een motie aan over het gebruik van de TNO locatie voor woningbouw voor 
jongeren middels een CPO constructie. GBB vindt de plannen voor urban villa’s te hoog 
gegrepen, wil gezien de financiële risico’s ze uit de plannen knippen. 
 
Reactie wethouders Hekker , Hietbrink en Mesu( met ambtelijke ondersteuning). 
Uw lof gaat ook uit naar de Marke. De gebruikers en vrijwilligers van Binnenhof en TNO zijn 
gehoord, hun wensen passen in het voorliggende programma van eisen. 
De gebruikers blijven dezelfde huur betalen, waardoor de opbrengst voor de gemeente ook 
gelijk blijft. Er zijn nog geen concrete plannen voor Binnenhof en TNO, dus zijn er ook geen 
opbrengsten ervan meegenomen in deze plannen. 
De risico’s voor de gemeente zijn maximaal de eenmalige investering van twee ton en de 
mogelijkheid dat er maximaal twee perioden van 5 jaar er meer huur wordt betaald dan wij 
afnemen. De grondwaarde is residueel bepaald, een prijs waarmee de Marke akkoord is 
gegaan. 
Het wordt een multifunctioneel gebouw met een maatschappelijke functie, wat zelfstandig te 
exploiteren is, het biedt invulling aan de zorgvraag van de bewoners van het verzorgingstehuis 
en juist ook aan de bewoners in de omgeving, zodat die zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen. De gefaseerde bouw van de urban villa’s versterkt  in financiële zin het plan, 
maar is juist bedoeld om de functie van de Marke als zorgaanbieder voor de omgeving te 
versterken. 
De gemeente faciliteert  alleen het stedenbouwkundig plan voor deze villa’s. 
 Bovengemelde functie kan niet in vrijkomende ruimte van de Brede School plaatsvinden en 
het is logischer die ruimte te benutten om oude schoolgebouwen vrij te spelen. 
 
GBB constateert een fase verschil tussen het realiseren van het MFA en de urban villa’s 
 
Desgevraagd geven de wethouders aan dat de gesprekken in de klankbordgroep en met de 
omgeving goed verlopen, het Oude Reathuys geen maatschappelijk functies kent, dus gaat er 
niets over, er geen (financiële)  garantiestellingen zijn afgegeven, de Marke een financiële knip 
heeft gemaakt tussen het MFA en de realisatie van de urban villa’s, deze gewenste 
woningbouw wordt gefaseerd uitgevoerd op basis van een 1000% zekerheid van verkoop. 
 
GBB kondigt een amendement aan over de urban villa’s, de commissie adviseert daardoor tot 
een B bespreekstuk. 
 
 
Agendapunt A 4: Voorstel betreft in te stemmen met de beslissing op het bezwaarschrift 
Wvg Karel de Grotelaan 13 te Bergen 
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Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); Zwart 
(CDA); Bijl, Schiering (GBB); 
Smit (VVD); 
Rasch, Groen – Bruschke 
(GL);  Halff, Wals (D6). 
 
Voorzitter:  
Paping 

Collegeleden: 
 
 Hietbrink  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 

Voorgenomen besluit 
het bezwaarschrift tegen het besluit van de raad van 18 april 2013, waarbij op het perceel Karel 
de Grotelaan 13 te Bergen, kadastraal bekend als gemeente Bergen, sectie C, nummer 875 
een voorkeursrecht is gevestigd, ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 26 september  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

Desgevraagd geeft wethouder Hiertbrink aan dat het de eigenaren vrij staat het gehele perceel 
aan te bieden, de gemeente dient daarover dan te onderhandelen. 
 
De commissie adviseert tot een A hamerstuk. 
 
 
Agendapunt A 5: Voorstel betreft in de stemmen met het stedenbouwkundig plan De 
Werf in Egmond aan Zee en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); Zwart 
(CDA); Bijl, Schiering (GBB); 
Smit (VVD); 
Rasch, Groen – Bruschke 
(GL);  Halff, Wals (D6). 
 
Voorzitter:  
Paping 

Collegeleden: 
 
 Hietbrink  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 

Voorgenomen besluit 
1. Instemmen met het stedenbouwkundig plan de Werf e.o., Egmond aan Zee, d.d. 3 juni 

2013, waarbij: 
• De uitvoering als één project te realiseren in 2014/2015, 
• het restantkrediet van € 484.250 uit de gemeentebegroting 2013 voor herinrichting van 

de Werf door te schuiven naar 2014, 
2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 26 september 2013  Hamerstuk  
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Opmerkingen2 

Insprekers: 
De heer Sander vraagt aandacht voor de problematiek dat er te weinig ruimte is voor de 
Egmonder Pinck, mevrouw Weel verzoekt de raad in te stemmen met deze prachtige plannen, 
de heer Zwart presenteert een plan voor een fietsenstalling in de duinrand met 
wandelpromenade er boven op. 
 
Commissiebreed veel lof voor het plan, het ligt er nu eindelijk, dit is wat onze top – badplaats 
nu net nodig heeft. Zorgen om de daadwerkelijke realisatie van de zgn,. Maritieme driehoek, de 
financiering, het mogelijk ruimtegebrek, de synergie tussen de drie betrokken partijen. 
Problematiek Pinck en het fietsen stallen moeten nog opgelost worden. Maar dit plan moet 
gewoon vastgesteld worden. 
 
Daarbij  wordt aangegeven dat als er onvoldoende geld in de begroting is opgenomen om deze 
plannen te realiseren, dat zou dan alsnog moeten gebeuren, het plein te groot en daardoor 
onvriendelijk is ( plaatsen bankjes e.a.), om parkeerplaatsen om te zetten voor fietsparkeren, te 
proberen het plan van de heer Zwart voor de fietsenstalling te realiseren, gemeentelijke inzet te 
plegen bij het doorpakken op de plannen voor de oude bowling. Kortom: nu meters maken. 
 
Reactie wethouder Hietbrink. 
Het is van belang dit plan nu vast te stellen om door te kunnen gaan, in het bestemmingsplan 
volgt de economische haalbaarheid, in de maritieme driehoek moeten de betrokkenen er eerst 
zelf uitkomen, via de Perspectiefnota is er voldoende geld in de begroting opgenomen voor de 
openbare ruimte en er wordt al gewerkt aan fondsenwerving, het plan voor de fietsenstalling 
heeft geen kans gekregen bij de provincie en Hoogheemraadschap, bij de ruimtelijke 
uitwerking wordt nagegaan wat er nog aan vermeerdering van fietsenstal plaatsen gedaan kan 
worden, ook met de strandpaviljoenhouders moet de gemeente nog rond zien te komen en dat 
kost tijd. Plan voor de oude bowling: eerst moet er overeenstemming komen met de Vereniging 
van Eigenaren. 
 
In de tweede termijn wordt nadrukkelijk om grootschalige fietsvoorzieningen gevraagd, om 
meer ruimte voor het maritieme centrum zo wordt het in elkaar frommelen,  om met innovatieve 
plannen meer ruimte te creëren aan de zuidzijde en ons niet neer te leggen bij de afwijzing 
door het Hoogheemraadschap, Pinck verdient een betere kans. 
 
Reactie wethouder Hietbrink. 
Ons Hoogheemraadschap wijst elke aantasting van het duin af, nogmaals de drie partijen bij 
het Maritieme centrum moeten eerst zelf met een tekening komen die door de gemeente 
getoetst kan worden, desgevraagd zal nagegaan worden of alle risico’s in het budget zijn 
opgenomen. 
 
De commissie adviseert een A hamerstuk. 
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Agendapunt A 6: Voorstel betreft in te stemmen met het Splitsingsbeleid gemeente 
Bergen 2013 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA); Zwart 
(CDA); Bijl, Schiering (GBB); 
Smit (VVD); 
Rasch, Groen – Bruschke 
(GL);  Halff, Wals (D6). 
 
Voorzitter:  
Paping 

Collegeleden: 
 
 Hietbrink  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

Voorgenomen besluit 
in te stemmen met het 'Splitsingsbeleid gemeente Bergen 2013', inclusief bijlagen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
 
Naar BenW voor:  
Naar ARC voor:   
Anders Eerst bespreking op een presentatie bijeenkomst: 14-11-

2013 
 
Opmerkingen2 

Dit agendapunt is wegens tijdgebrek van de agenda afgevoerd, verzocht wordt om eerst een 
bespreking hierover op een presentatie bijeenkomst. 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
 
 
 
Agendapunt B 1: Opening   
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Leijen (GBB);  
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
Snijder, Otto-vd Ende (D66); 
Zwart (CDA); 
Kindt (PvdA) 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Mesu; 
Hekker; 
Hietbrink; 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 
Agendapunt B 2: Algemeen spreekrecht  
 
Spreekrecht 
Dhr. G. Dassel spreekt namens wijkvereniging Schoorl-Oost in en stelt een aantal vragen over 
de georganiseerde informatie-avond door de gemeente over de herinrichtingsplannen van deze 
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wijk. De bewoners dienen de door hen jarenlang onderhouden groenstroken weer af te staan 
aan de gemeente en daar zijn de bewoners het niet mee eens. De portefeuillehouder wordt in 
de gelegenheid gesteld het proces kort toe te lichten. De informatie-avond verdient geen 
schoonheidsprijs. Er worden per plantsoen plantsoensessies georganiseerd om gericht op 
microniveau het inrichtingsplan (parkeren en groenstroken) onder het licht te houden. De grond 
posities wordt toegelicht. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Leijen (GBB);  
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
Snijder, Otto-vd Ende (D66); 
Zwart (CDA); 
Kindt (PvdA) 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Mesu; 
Hekker; 
Hietbrink; 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 
 
Agendapunt B 3: Overige onderwerpen1 
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen 
 
Voorgenomen besluit 
De verslagen ARC d.d. 14 mei, 5, 6 en 11 juni 2013 zijn vastgesteld. 
 
De toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 20 augustus 2013 wordt onder opmerking punt 
12/42: schrappen zin “Dienen alle punten nog steeds te worden uitgezocht” vastgesteld. 
 
De commissie heeft kennisgenomen van de verzamellijst ingekomen stukken week 23 t/m 
week 35. 
 
Mededelingen van collegeleden: 
Mesu: 
Er is een bestuurlijk team gevormd voor 3 D’s, voorzitter is wethouder Mesu. 
Het Rijk vraagt om een regionaal transitie arrangement jeugd en dient op 31/10 gereed te zijn, 
dit is in de maak, kan gaan knellen i.v.m. tijdsdruk en vraagt hiervoor begrip. 
Kinderdagverblijf Kiekeboe wordt ondergebracht bij Forte. 
Hietbrink: 
Voortgang (termijn en financiën) aanbestedingsprocedure Bergen Centrum wordt geschetst.  
 
Commissieleden: 
Desgewenst deelt wethouder Hietbrink mee dat het voorgenomen besluit over Dorp en Duin 
volgt in oktober commissie en raad november. 
 
 
Agendapunt B 4: Kennisnemen van de tussentijdse rapportage 2013 en vaststellen van 
de financiële mutaties 
 

1  
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Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Leijen (GBB);  
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
Snijder, Otto-vd Ende (D66); 
Zwart (CDA); 
Kindt (PvdA) 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Mesu; 
Hekker; 
Hietbrink; 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 
De rapportage betreffende de beleidsuitvoering van de Tussentijdse Rapportage  2013 voor 
kennisgeving aan te nemen  
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 26-09-2013   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

De commissie is tevreden over de vragensessie. 
Er worden vragen gesteld over het containermanagementsysteem, het monitoren van de 
afvalstoffenheffing, parkeerbelasting, instandhouden hondenbelasting. De stand van zaken van 
het ondernemersfonds wordt toegelicht.  
VVD is van mening dat verhoging OZB niet bedoeld mag zijn om de begroting sluitend te 
krijgen. 
OZB en parkeerbelasting komen terug in de raad.  
 
Toezegging: Voor de behandeling in de raad volgt een overzicht van de kosten 
hondenbelasting t.o.v. de baten.  
 
De commissie adviseert: een B-stuk. 
 
 
Agendapunt B 5: In te stemmen met bijgaand voorstel tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Leijen (GBB);  
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
Snijder, Otto-vd Ende (D66); 
Zwart (CDA); 
Kindt (PvdA) 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Mesu 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 
in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD 
Hollands Noorden. 
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 26-09-2013  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De commissie adviseert conform: A-stuk. 
 
 
 
Agendapunt B 6: Verzoek nieuw raadsvoorstel Parnassiapark 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Leijen (GBB);  
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
Snijder, Otto-vd Ende (D66); 
Zwart (CDA); 
Kindt (PvdA) 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 
NVT. 
 Verzoek aan wethouder voor een nieuw raadsvoorstel Parnassiapark 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar BenW voor: Aanpassing raadsbesluit. 
Naar ARC   Oktober of november 
Anders  
 
Voorgenomen besluit 
Mevrouw Schrijver spreekt namens de dorpsraad Bergen aan Zee in en licht toe dat zij 
meegaan met de uitslag van de gehouden enquête (over de dierenweide) namelijk het laten 
staan van de dieren op het grote rondeel. De dorpsraad verzoekt het raadsbesluit aan te 
passen. 
De fracties van D66 en PvdA hebben voorgesteld het besluit aan te passen en de dieren te 
laten staan op het grote rondeel. 
Alle fracties zijn het hiermee eens. De portefeuillehouder geeft aan dat hij het besluit gaat 
aanpassen en dat het terugkomt in de commissie van oktober en raad van november. 
 
 
 
Agendapunt B 7: Toekomst toeristische informatievoorziening en promotie gemeente 
Bergen (w.o. VVV) en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen 
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Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Leijen (GBB);  
Bakker, Meedendorp (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
Snijder, Otto-vd Ende (D66); 
Zwart (CDA); 
Kindt (PvdA) 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 
Voorgenomen besluit 
1. dat de gemeente zich vanaf heden richt op digitalisering van de toeristische 

informatievoorziening 
1.a  in dit kader de mogelijkheden te onderzoeken van allround internet-bereikbaarheid in de 

gemeente 
1.b de gemeentelijke website als portal te laten fungeren als ontsluiting naar informatieve 

sites van derden  
1.c de ontwikkelingen van dergelijke sites en apps te stimuleren en/of in te kopen 
1.d komende drie jaren tijdens de overgang naar volledige digitalisering, drie VVV- 

agentschappen in de kernen te continueren (Schoorl) danwel te initiëren (Bergen en 
Egmond) 

1.e gezien punt 1.d geen VVV-vestigingen meer in Bergen en Egmond aan Zee te 
subsidiëren  

1.f  gezien punt 1.d de VVV een agentschap in Bergen te helpen realiseren en het 
agentschap per jaar te financieren 

1.g  gezien punt 1.d de VVV een agentschap in Egmond aan Zee te helpen realiseren en 
het agentschap per jaar te financieren 

2. de marketing en promotie van de gemeente grotendeels over te laten aan de markt 
3. de ingezette koers jaarlijks te evalueren  
4. de bij beslispunten 1.e t/m 1.g behorende begrotingswijziging vast te stellen  
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 26-09-2013   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Mevrouw Ten Houten spreekt in namens Cuisine et Culture en pleit voor het oprichten van een 
platform om alle activiteiten op het gebied van cultuurtoerisme te bundelen. 
Mevrouw Van Kaam spreekt namens de bladenmaaksters in en licht de website 
wegaanwatdoen.nl toe. Een website waarbij het mogelijk is snel en eenvoudig een overzicht te 
krijgen van de activiteiten aan de kust.  
De commissieleden stellen vragen aan de insprekers. 
 
PvdA, CDA, D66 vinden het een goed voorstel en stellen enkele vragen.  
GL heeft moeite met de onderbouwing van het voorstel en vindt het jammer dat het niet 
duidelijk is waar het over gaat, is het voor Bergen als hele gemeente of gaat het alleen over de 
kernen? Zij had graag een specificatie op een visie willen zien op het toeristische beleid dat 
bestaat uit de kernen en buurtschappen.   
Voorstander van burgerparticipatie, zeker bij dit voorstel belangrijk om andere groepen te 
horen (denk bv. aan inwoners die altijd met toerisme worden geconfronteerd, organiseren van 
activiteiten in kernen voor toeristen en eigen inwoners). 
VVD en GBB sluiten zich hier bij aan.  
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De VVD vindt Wifi geen gemeentelijke taak, in heel veel hotels en bibliotheek is gratis Wifi 
aanwezig. 
GBB mist een visie op het ondernemerschap (initiatieven vanuit het bedrijfsleven), graag  
verdere ontwikkeling van het voorstel.  
 
De portefeuillehouder geeft aan dat het voorstel toeristische informatievoorziening op de hele 
gemeente Bergen van toepassing is en dat de vraag is wat laat je aan de markt over en wat is 
des lokale overheids. De gemeente Bergen heeft gekozen voor een faciliterende functie, een 
portalfunctie is hiervan een voorbeeld.  
De gemeente heeft voor de informatievoorziening tot haar beschikking: 3 agentschappen (voor 
3 jaar), budget voor marketing/promotie en ontsluiten van digitale informatievoorziening).  
Wifi in de openbare ruimte is een mogelijkheid waarmee je als gemeente je digitale 
infrastructuur om informatie te ontsluiten kunt bevorderen. De Provincie heeft subsidie 
beschikbaar voor Wifi en in samenspraak met  Alkmaar wordt dit onderzocht. De gemeente 
faciliteert in de ontsluiting van informatie enerzijds door een portal functie (website, voor o.a. 
particuliere initiatieven) en door in Wifi infrastructuur te faciliteren. 
 
Bij initiatieven (vanuit kernen en burgers) om de kernen op de kaart te zetten kan een beroep 
worden gedaan op het budget voor marketing en promotie. Ook kan de website gekoppeld 
worden aan het portal van de gemeente Bergen.  
Er is een visie op het toerisme in wording namelijk de regionale visie, die gaat over identiteit, 
wat voor type bezoekers wil je aantrekken en is eind dit jaar gereed. Op basis daarvan komt er 
een specificatie voor Bergen. 
De VVV’s hebben het zwaar en zullen steeds meer private gelden moeten binnenhalen.  
 
De commissie adviseert een: B-stuk. 
 
 
Agendapunt B 8: Instemmen met het voorstel D66 wethoudersprofiel 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Leijen (GBB);  
Bakker (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
Snijder, Otto-vd Ende (D66); 
Ooijevaar (CDA); 
Kindt (PvdA) 
 
Voorzitter:  
De Ruiter 

Collegeleden: 
 
/ 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar BenW voor:  
Naar ARC voor:   
Anders Afgesproken wordt dat de fracties het voorstel om een 

werkgroep samen te stellen, inbrengen in de eigen fracties 
en in het eerstvolgend presidium op 23 september aangeven 
wat zij hiervan vinden. 

 
 
De heer Snijder (D66) geeft als initiatiefnemer een toelichting op het wethoudersprofiel en 
benadrukt het belang van het met elkaar vastleggen van een goed wethoudersprofiel. Dit 
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profiel kan als onderlegger dienen om bij de volgende verkiezingen politieke partijen te 
ondersteunen bij de keuze voor hun wethouderskandidaat, maar kan ook dienen als basis voor 
evaluatiegesprekken tussen de raad en wethouders.  
 
GL: is het eens met D66 en vindt het een goede stap. 
PvdA: vindt de rol van de politieke partijen niet terug en is bang dat de raad buiten zijn rol 
treedt bij het vaststellen van een profiel. 
CDA: De poging om goede mensen op de goede plek te krijgen steunt het CDA. Wel oppassen 
dat de eisen niet te hoog zijn (citaat krant: Bergen is op zoek naar een schaap met de vijf 
poten). Met elkaar zorgen voor een lichtvoetig proces waarbij mensen niet beschadigd worden. 
VVD: sluiten zich aan bij PvdA en CDA. 
GBB: goed dat er iets wordt opgezet. Raadslid wordt gekozen en het is aan de partijen om een 
wethouderskandidaat naar voren te brengen en hierover stemt de raad. Het aannemen van het 
stuk gaat te ver. 
Voorzitter merkt aarzeling bij verschillende partijen en stelt voor om een werkgroep samen te 
stellen waarbij iedere fractie een vertegenwoordiger afvaardigt en waarbij de stukken van D66 
als grondlegger kunnen dienen.  
Afgesproken wordt dat de fracties dit voorstel inbrengen in de eigen fracties en in het 
eerstvolgend presidium op 23 september aangeven wat zij hiervan vinden. 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 19 september 2013 
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