
                 
 
 
VERSLAG Algemene raadscommissie van 8 mei 2013 
  
 
Agendapunt A 1: Opening  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA), 
Ooijevaar, de Jong (CDA), 
Bijl, Zeiler (GBB), 
Meedendorp, Haarsma ( 
VVD), Braak – van Kasteel, 
Groen – Bruschke (GL), de 
Ruiter, Wals (D66). 
 
Voorzitter:  
Kindt 

Collegeleden: 
 
Hekker  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Agendapunt A 2: Voorstel betreft in te stemmen met * het haalbaarheidsonderzoek 
multifunctionele accommodatie en * stedenbouwkundige uitwerking  De Marke * en de 
bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen 
 
Voorgenomen besluit 
1. Instemmen 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 vaststellen 

 
1. Instemmen met het stedenbouwkundig plan De Marke, d.d. 20 december 2012. 
2. In te stemmen met de sloop van het T&O-gebouw na integratie van de activiteiten in MFA 

De Marke. 
3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vaststellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar BenW voor: Nadere informatievoorziening 
Naar ARC voor:  
Anders Eerst wordt een Presentatie avond uitgeschreven 
 
Opmerkingen2 

Het haalbaarheidsonderzoek en de stedenbouwkundige uitwerking worden apart behandeld. 
 
Commissiebrede teleurstelling dat de commissie niet eerder in het proces is meegenomen, dat 
er geen presentatie bijeenkomst vooraf is belegd. Er zijn heel veel vragen over de gekozen 
constructie, de risico’s die de gemeente loopt, onoverzichtelijke financiering, nut en noodzaak 
van de door de gemeente te huren 600m2, de kosten voor het onderhoud, gebruik en wijze van 
door instellingen en kunnen die het wel betalen ( bezuinigingstaakstelling), fysieke scheiding de 
Marke – gemeentelijk deel, e.a. 
GBB geeft aan dat het niet duidelijk is welk accommodatie beleid we willen voeren, hoe gaan 



we om met zorg, sociale wijkteams, kantoorruimte SWB, CJG, Consultatiebureau etc. Eerst 
beleid daarna aanpak. 
 
Reactie wethouder Hekker, met ambtelijke ondersteuning. 
Opzet is een integrale aanpak, zoveel mogelijk functies door elkaar bijeen brengen in het 
gebouw, Marke eigenaar Gemeente huurder voor een deel. 
Garantiestelling door gemeente: 10 jaar afname 600m2, 5 jaar 400m2, 5 jaar 200m2 daarna 
geen garantiestellingmeer. 
Het haalbaarheidsonderzoek geeft aan dat budgettair neutraal de functies van het T&O 
gebouw en het Binnenhof in de nieuwbouwplannen van de Marke passen. 
Vanavond besluitvorming over instemmen daarmee, sloop en het daarmee onlosmakelijk 
verbonden stedenbouwkundige plan en een begrotingswijziging voor de daarmee gepaard 
gaande kosten. 
Er is accommodatiebeleid vastgesteld. 
 
Advies commissie: 
Er komt een presentatieavond om meer inzicht te geven in de achtergronden bij het plan (w.o. 
de beleidsbasis) en de uitwerking ervan. 
Er kunnen nog schriftelijk vragen worden ingediend. 
Uiteindelijk besluitvorming in september (arc en raad).  
 
 
 
 
Agendapunt A 3: Voorstel betreft het vaststellen postzegel bestemmingsplan 
Meeuwenlaan 2 in Groet 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA), 
Ooijevaar, de Jong (CDA), 
Bijl, Zeiler (GBB), 
Meedendorp, Haarsma ( 
VVD), Braak – van Kasteel, 
Groen – Bruschke (GL), de 
Ruiter, Wals (D66). 
 
Voorzitter:  
Kindt 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
1. Het bestemmingsplan Meeuwenlaan 2 vast te stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het totaal van de exploitatiebijdragen dat 

met toepassing van artikel 6.19 Wro kan worden verhaald, minder dan € 10.000,- 
bedraagt. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 23 mei 2013  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

Na wat vragen en de beantwoording door de wethouder, stemt de commissie in met dit 
plannetje: A – stuk. 
 
Tabel 4.1 wordt aangepast en de Herenweg in Herenstraat. 
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Agendapunt A 4: D66: discussie over het afhechten procesgang en activiteiten tegen 
Gasopslag 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA), 
Ooijevaar, de Jong (CDA), 
Bijl, Zeiler (GBB), 
Meedendorp, Haarsma ( 
VVD), Braak – van Kasteel, 
Groen – Bruschke (GL), de 
Ruiter, Wals (D66). 
 
Voorzitter:  
Kindt 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
N.v.t. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar BenW voor:  
Naar ARC voor:  
Anders De procesgang is besproken en ondanks het teleurstellende 

resultaat, we hebben gewoon verloren, toch met tevredenheid 
afgesloten. 

 
Opmerkingen2 

De gasopslag: een megaproject met bijzondere tegenstanders: het Rijk en multinational TAQA 
Een proces wat samen met het college en meedenkende ambtenaren is doorlopen. Er is altijd 
ruimte geweest voor de burgers in dit gezamenlijke proces en die gezamenlijkheid is heel 
belangrijk geweest. We hebben, ondanks afkalvende steun, onze rug rechtgehouden en 
gedaan wat wij nodig achtten om op te komen voor de belangen van onze burgers. 
 
Tijdens het proces had er meer tijd genomen kunnen worden om het dan nog voorliggende 
traject goed te beschouwen op kansen en mogelijkheden. Ook een meer staatsechtelijk traject 
richting Tweede Kamer had overwogen kunnen worden. 
 
Wij zijn een goed verliezer geweest, TAQA zou nu moeten laten zien dat zij een goede winnaar 
is, de onderlinge verhoudingen dienen zich te normaliseren, we hebben nog veel met elkaar te 
maken. 
 
We sluiten het dossier niet, blijven de landelijke ontwikkelingen volgen, zoals Groningen en 
consequenties van het afnemende gasgebruik. Blijven alert, hopelijk niet maar er kunnen zich 
trillingen voordoen of een ander ongeval. 
 
 
 
 
Agendapunt A 5: GBB: notitie renovatie Oude Hof 
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Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA), 
Ooijevaar, de Jong (CDA), 
Bijl, Zeiler (GBB), 
Meedendorp, Haarsma ( 
VVD), Braak – van Kasteel, 
Groen – Bruschke (GL), de 
Ruiter, Wals (D66). 
 
Voorzitter:  
Kindt 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
N.v.t. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar BenW voor:  
Naar ARC voor:  
Anders De fractie van Gemeentebelangen BES dient een motie in op 

basis van de notitie en het besprokene in de arc. 
 
Opmerkingen2 

Kern van de zaak: 
Een aanzet geven voor een nieuw plan voor het Oude Hof, een raadsproject met bijbehorend 
budget, eerst restaureren dan beheren. Het beheer kan met vrijwilligers opgepakt worden. 
 
Geen bureau inhuren, maar het plan, met de wethouder als gangmaker, samen met 
deskundige ambtenaren en leden (externe deskundigen) van de voormalige klankbordgroep, 
opstellen. 
 
Alleen de VVD ziet wel wat in inkrimping tbv woningbouw en een parkachtige setting. 
De rest van de commissie kan zich vinden in de voorgestelde aanpak. Een conserverende 
restauratie met behoud van het huidige karakter en verblijfsfunctie, evenwichtige verdeling over 
natuur en cultuur, samenwerking zoekend met bevolking en beheersorganisaties. 
 
De commissie verzoekt GBB een motie met deze strekking aan de raad voor te leggen en het 
college deze opdracht te verlenen. 
 
 
 
 
Agendapunt A 6: Voorstel betreft in te stemmen met extra budget herstel vorstschade 
aan asfaltwegen en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
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Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA), 
Ooijevaar, de Jong (CDA), 
Bijl, Zeiler (GBB), 
Meedendorp, Haarsma ( 
VVD), Braak – van Kasteel, 
Groen – Bruschke (GL), de 
Ruiter, Wals (D66). 
 
Voorzitter:  
Kindt 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
1.  De vorstschade aan de asfaltwegen zo spoedig mogelijk te herstellen tot een  technisch 

aanvaardbaar en veilig niveau 
2.  De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 23 mei 2013  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De commissie erkend de noodzaak voor het herstel van de vorstschade en vraagt om andere 
dekkingsmogelijkheden. 
 
Schade wordt hersteld uit regulier herstelbudget; onderhoudsachterstand is niet gelijk aan 
achterstallig onderhoud; deze incidentele en niet voorzienbare schade mag niet opgenomen 
worden in reguliere budgetten en dient incidenteel gedekt te worden, zoals ook in het voorstel 
staat. 
 
De commissie stemt in met het voorstel: A – stuk. 
 
 
 
Agendapunt B 1: Opening   
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Haring, Schiering (GBB); 
Bakker (VVD); 
Müller, Meereboer (GL); 
Snijder, Otto-van der Ende 
(D66); 
Zwart (CDA) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 
Mesu 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland  

 
 
Agendapunt B 2: Spreekrecht  
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Spreekrecht 
Geen insprekers. 
 
 
Agendapunt B 3: Overige onderwerpen1 
1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen 
 
Voorgenomen besluit 
Vaststellen verslag ARC d.d. 28 maart 2013: 
Het verslag is vastgesteld. 
 
Vaststellen toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 23 april 2013 
 
Kennisnemen van de verzamellijst ingekomen stukken week 13 t/m week 18 
 
Mededelingen van collegeleden: 
Burgemeester Hafkamp deelt dat er in de huisvesting van de politie tot en met 2015 niets zal 
wijzigen. 
 
Wethouder Mesu: Aandacht vragen voor de miniconferentie 3 decentralisaties op donderdag 
16 mei 2013. 
Namens wethouder Hietbrink: 

- Aanbesteding Mooi Bergen is gestart, 32 partijen hebben om informatie gevraagd. Tot 
29 mei 2013 mogelijkheid om aan te melden voor de preselectie. 

- MOB complex Bergen, de openbare verkoopprocedure nadert z’n einde tot maandag 13 
mei een bod doen en plannen inleveren. Donderdag 16 mei om half 4 worden tijdens 
een openbare bijeenkomst op het MOB complex de biedingsenveloppen geopend, via 
griffie aanmelden indien u aanwezig wilt zijn. 

- Proces Dorp en Duin, raadpleging is afgerond, gegevens worden geanalyseerd. Voor 
de zomer ontvangt de raad geen besluit voor de locatiekeuze. Directe aanleiding is een 
brief van het bestuur en fusiecommissie Zeevogels. Het college herkent zich niet in de 
inhoud van de brief. Bestuurlijk overleg met Zeevogels dat overleg moet uitsluitsel 
geven of er voldoende draagvlak is om het proces te vervolgen. 
  

Rondvraag commissieleden: 
CDA: voor wethouder Roem: benaderd door dhr. Westerhof vanuit Schoorl mbt ontwikkelen 
Schoorl Klopt. De heer Westerhof is in het begin betrokken geweest bij het project, waarom is 
hij uit beeld verdwenen en zit hij niet meer aan tafel. 
 
GL: verkeer Heereweg/Voorweg: belangenvereniging van bewoners ervaren veel vrachtverkeer 
en te hoge snelheid op deze weg. Vorig jaar heeft een meting plaatsgevonden en bleek de 
verkeersinsiteit niet te hoog op dit traject. Bij de ontwikkeling Camperduin zou dit in de 
toekomst wel van invloed kunnen zijn.  
Gegevens hierover aan raad doen toekomen. Aangeven op welk moment de verkeersinsiteit en 
veiligheid problematisch wordt en waarom er nu geen reden tot zorg is. 
Hoe worden de bewoners op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
D66: Inzicht voor bewoners in metingen die zijn gedaan. 
 
GBB: in Groet heeft de afwerking van wegen door het wegenbouwbedrijf tot problemen geleid. 
Hoe staat het met de afspraken hieromtrent. Dit geldt ook voor Bergen aan Zee, hoe zit het met 
de afspraken en feitelijkheden. 
 
Faillissementsaanvraag van stichting ondernemersfonds Bergen is eind april ingediend. Heeft 

1  
- 6 - 

 

                                                



de gemeente een relatie met de stichting en met Bourgondisch Bergen. Kan de gemeente iets 
doen voor de gedupeerden. Wethouder geeft aan dat aan Bourgondisch Bergen een subsidie 
is verstrekt. De financiële relatie met ondernemersverenigingen wordt uitgezocht. 
 
D66: brief Zeevogels mbt het gelopen traject. Fractie D66 distantieert zich volledig met de 
inhoud van deze brief. Spreken alle vertrouwen uit in de manier waarop de wethouder het 
traject heeft ingezet en wil afronden. 
 
VVD: bouwwerkzaamheden Texaco plein problemen met Nutsbedrijf waardoor het verkeer niet 
plaatsvindt. Ondernemers ondervinden hier hinder van. Wanneer dit wordt opgelost? 
 
 
 
Agendapunt B 4: Aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie over het Centrum Jeugd 
en Gezin 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Haring, Schiering (GBB); 
Bakker (VVD); 
Müller, Meereboer (GL); 
Snijder, Otto-van der Ende 
(D66); 
Zwart (CDA) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Mesu 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorstel voor besluit 

• Het Onderzoeksrapport ‘ Stand van zaken in de gemeente Bergen Noord Holland, 
invoering Centrum voor Jeugd en Gezin  ’ van de Rekenkamercommissie voor 
kennisgeving aan te nemen; 

• In de subsidiebeschikkingen en werkafspraken met de bij de sluitende ketenaanpak 
‘Jeugdzorg’ betrokken (zorg)instellingen afspraken vastleggen over hun bijdrage aan 
het CJG; 

• Onderzoeken welke rol het CJG krijgt in de Integrale Toegang en dit eind 2014 ter 
besluitvorming aan de raad voorleggen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 23 mei 2013  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De commissieleden willen ook naar de toekomst kijken, hebben kennis genomen van de 
Werkplannen CJG 2012 en 2013. Stemmen in met de notitie. Waardering voor de wijze van 
informeren van de commissie, maar ook graag aandacht om de ouders op de hoogte te 
houden van de vele wijzigingen komende tijd. 
 
Op basis van de notitie een raadsvoorstel en besluit aan de raad voorleggen (griffier), gezien 
de instemming toch A – stuk. 
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Agendapunt B 5: Het vormen van een congruent samenwerkingsverband met de acht 
regio gemeenten, als antwoord op de brief van de minister over samenwerking in het 
sociale domein 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Haring, Schiering (GBB); 
Bakker (VVD); 
Müller, Meereboer (GL); 
Snijder, Otto-van der Ende 
(D66); 
Zwart (CDA) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Mesu 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland  

 
Voorgenomen besluit 
1. met de acht gemeenten in de regio Alkmaar een congruent samenwerkingsverband te 

vormen in relatie tot het uitvoeren van de decentralisaties in het sociale domein.  
2. in dialoog met het college een voorstel te ontwikkelen op welke wijze de raad regionaal hun 

kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen in relatie tot het samenwerkingsverband 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 23 mei 2013  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De commissie kan zich vinden in de regionale samenwerking met de acht gemeenten, boeiend 
en interessant om gezamenlijk met deze gemeenten tot een eenduidige aanpak en vorm te 
komen, dat kan tot problemen leiden, gemeenten zijn anders maar de samenwerking is min of 
meer dwingend voorgeschreven door de minister. 
 
Er zal tzt een eenduidig voorstel voor aanpak en vorm van de samenwerking aan alle raden 
worden voorgelegd, het is een kwestie van geven en nemen om tot gezamenlijke 
besluitvorming te komen. Moet lukken gezien het belang van de zaak. 
 
NB: wellicht zal de brief niet verzonden worden maar gaat de VNG, gehoord hebbende de 
gemeenten in het land, reageren naar de minister. 
 
De commissie besluit conform: A – stuk. 
 
 
 
Agendapunt B 6: Aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie Subsidiebeleid 
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Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Haring, Schiering (GBB); 
Bakker (VVD); 
Müller, Meereboer (GL); 
Snijder, Otto-van der Ende 
(D66); 
Zwart (CDA) 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Mesu 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 

• Voor het eigen gemeentelijke beleid de maatschappelijke effecten en beleidsdoelen van 
de budget- en waarderingssubsidies te baseren op de Toekomstvisie 2040 en de 
opeenvolgende Coalitie Akkoorden danwel collegeprogramma’s. 

• Een vierjarig subsidieplan op te stellen voor subsidies, waarin opgenomen de 
maatschappelijke effecten en /of beleidsdoelstellingen, beoogde resultaten, omvang 
subsidie en de instelling. De inhoudelijke realisering van het subsidieplan  tussentijds 
na twee jaar te evalueren op de voortgang en aan het einde van de beleidsperiode te 
evalueren op het gerealiseerde  resultaat. 

• Een subsidieplan voor het eerst in het voorjaar van 2014 vast te stellen, gebaseerd op 
het huidige beleid en  het Coalitie Akkoord 2012 -2014   

• door het college op te stellen uitvoeringsregels( subsidiebeschikkingen), waaronder 
uitwerking relatiebeheer, voorwaarden aan subsidie ontvangers, indeling in budget- en 
waarderingssubsidie, implementatie BCF systematiek, jaarlijkse financiële 
verantwoording en voortgang inhoudelijke verantwoording, aan de raad gezamenlijk ter 
kennisgeving voor te leggen 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 23 mei 2013  Hamerstuk  
 
 
Opmerkingen2 

Goed dat de Rekenkamer ons ondersteund bij onze contolerende en kaderstellende taak. 
De commissie stemt in met het voorstel: A – stuk. 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
 
Bergen, 20 mei 2013 
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