
 
 
 

Besluitenlijst 
Deze vergadering kan 
bekeken en beluisterd 
worden via de website van 
de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

Algemene raadscommissie van 7 april 2016 

 
 
Agendapunt  1: Opening 
 
Aanwezig: 
Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA); 
Grooteman (CDA); Van Leijen 
(GB); Damink (KL); Groen-
Bruschke (GL); Halff, Otto-
van der Ende (D66) 
 
Voorzitter: 
Kindt 

Collegeleden: 
 
Van Huissteden ( pnt 2 en 3) 
Rasch ( pnt 4) 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 
 
 

 
Agendapunt 2: Harmoniseren PC Cyclus in BUCH verband 
 
Voorgenomen besluit 
de volgende P&C Cyclus vast te stellen als onderdeel van verantwoording en controle van 
het financiële beleid en beheer: 

• 1e Voortgangsrapportgage beleid jaar T (huidig jaar) 
• Jaarrekening jaar T-1 (vorig jaar) 
• Kadernota inclusief 1e financiële rapportage jaar T tm  T+4 
• 2e Voortgangsrapportage beleid jaar T (huidig jaar) 
•  Begroting jaar T+1 (volgend jaar) 
•  FIRAP, (tweede financiële voortgangsrapportage) jaar T (huidig jaar) 

 Deze cyclus te starten met het opstellen van de Programmabegroting 2017 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 14 april 2016  Hamerstuk  
 
Opmerkingen 2 

Commissiebrede waardering voor dit resultaat en de overeenstemming, goed werk van de 
medewerkers, griffiers en betrokken raadsleden. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt  3: Benoemen van één accountant voor de vier BUCH gemeenten 
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Voorgenomen besluit 
het aanbestedingsdocument inzake de accountantscontrole voor de gemeenten Bergen 
(NH), Uitgeest, Castricum en Heiloo alsmede de Werkorganisatie BUCH vast te stellen. 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 14 april 2016  Hamerstuk   
 
Opmerkingen 2 

Naast het algehele stuk, liggen er nog twee specifieke onderwerpen voor:  
•  de mogelijke harmonisering van de financiële verordeningen (212, 213) en de daarbij 

behorende documenten, als treasury en activabeleid 
• De niet geharmoniseerde rapportagetolerantie grens voor de accountant voor Bergen. 

 
De voordelen van het benoemen van een accountant voor zowel de Buch gemeenten als de 
Werkorganisatie worden besproken, als geen collegiaal overleg tussen verschillende 
accountants, alle jaarrekeningen worden immers vanuit één administratie opgesteld, 
afzonderlijke onderzoeken bij de gemeenten blijven mogelijk. 
 
De commissie adviseert de huidige tolerantiegrens van € 50.000,= te handhaven, na een jaar 
nut, noodzaak en gevolgen van de niet geharmoniseerde rapportage grenzen met de 
accountant en gemeenten, te evalueren en spreekt de wens uit dat de andere gemeenten het 
aanbestedingsdocument ook ongewijzigd willen vaststellen. 
 
De commissie adviseert een A - stuk, geen debat meer in de raad 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 4: Evaluatie Camperduin op basis van de informatie uit de nieuwsbrief 
college 
 
Voorgenomen besluit 
n.v.t. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
 
Opmerkingen 2 

Evalueren: 
Veel mensen uit en ondernemers in  Camperduin, kunnen zich vinden in de conclusies. 
Jaarlijks in november evalueren, zodat bijsturing voor aanvang badseizoen mogelijk is. Nu pas 
de eerste evaluatie, er volgen er meer, met meer deelnemers aan de enquêtes en informatie 
van de gebruikers. 
Verkeerstellingen: of het meten van de herkomst van in / uitgaand verkeer kan, wordt 
uitgezocht. 
 
Verbreding opgang: 
Complicatie is dat meerdere partijen daarbij betrokken zijn, de verbreding mogelijk is met 
behoud huidige inrichting, conflicterend verkeer, auto’s – hulpdiensten – fietsers - voetgangers, 
beter uit elkaar gehouden gaan worden, geen tweede verharde opgang maar gebruik maken 
van de opgang Petten beter is voor de botenvereniging. 
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Stalplaatsen voor fietsers: 
Gezien het huidige gebruik worden rekken verplaatst naar plekken waar er meer behoefte aan 
is. 
 
Lagune: 
Blijft met het twee jaarlijks open maken van de doorgang naar de zee, experiment duurt 5 jaar, 
jaarlijks zwemwater en gebruik monitoren. 
 
Sportpaviljoens: 
Ambities zijn er nog steeds maar in een groeimodel, het is aan de ondernemers kansen te 
pakken gezien de vele toegestane activiteiten. 
 
Commissiebrede instemming met de aanpak van het werken met een groeimodel en de grote 
rol van participatie daarbij.  
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Bergen, 12 april 2016. 
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