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Besluitenlijst  Sessie B Algemene raadscommissie van 13 juni 2019 
 
Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig: 
Commissieleden:  
Dhr. Corbee, mw. Grooteman 
(CDA), mw. Hendriks, dhr. 
Burgering (PvdA), mw. Otto 
(D66), mw. Swart (KL), mw. 
Van Schutterhoef GL), dhr. 
Van Leijen (VVD), dhr. 
Haring. dhr. Kraakman (GB) 
 
Voorzitter: 
Dhr. Oudeboon 

Collegeleden:  
Mevr. Koster, dhr. Bekkering 
en dhr. Houtenbos. 

Griffier: 
Mw. Polonio Garcia 
 
  

 
Agendapunt 2:  Zienswijzen indienen over Jaarrekening 2018, Kadernota 2020 bij de 
algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Bergen deelneemt: 

 
Werkorganisatie BUCH 

 
Voorgenomen besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van de GR 
Werkorganisatie BUCH 

2. Een bedrag van € 258.880 in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen voor de 
gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH.  

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van de  
GR Werkorganisatie BUCH. Onze raad geeft het BUCH-bestuur mee dat onze raad zich 
zorgen maakt over het waarmaken van de ambities op het gebied van Ruimtelijke 
Ordening (juridisch) en Wonen en verzoekt het BUCH bestuur in overweging te nemen 
het hier een voorstel voor doet om de zorgen weg te nemen. De raad heeft begrepen dat 
de verlofstuwmeren die bij het aangaan van de ambtelijke fusie bestonden, nog niet zijn 
weggewerkt. De raad vraagt hier aandacht voor omdat dit een druk op de in te zetten 
formatie en de te besteden middelen legt. 

4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van  GR 
Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 20 juni 2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

KIES Lokaal overweegt mogelijk na overleg een motie over een in te stellen BUCH 
auditcommissie. De commissie adviseert een A-stuk. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
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GGD Hollands Noorden 

 
Voorgenomen besluit 
1. Een positieve zienswijze af te geven, met aanvullend onderstaande verzoeken voor 

toekomstige verantwoordingen 
a. In de jaarstukken 2019 duidelijker aan te geven welke resultaten geheel, gedeeltelijk 

of niet behaald zijn en de maatschappelijke effecten te onderbouwen met 
monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken.  

b. Met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen, waarin per gemeente 
staat vermeld welke extra taken, met bijbehorend kosten, zijn uitgevoerd. 

2. Over de programmabegroting 2020 GGD HN een positieve zienswijze af te geven, met 
aanvullend onderstaande verzoeken voor toekomstige verantwoordingen: 
a. beoogde resultaten en maatschappelijke effecten; 
b. een begroting van plustaken per gemeente. 

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van GGD HN 
kenbaar te maken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 20 juni 2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) 

 
Voorgenomen besluit 
De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2018 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: 
1. De Jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen. 

a. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland om 
het positieve resultaat ambulancezorg van € 73.000 te verrekenen met het 
openstaande tekort 2016 van € 78.000. Het restant tekort van € 5.000 conform het 
besluit Algemeen Bestuur van 3 december 2016 verrekenen met de 11 gemeenten 
uit de Noordkop en West-Friesland. Het verrekenen wordt gedaan met het positieve 
resultaat uit 2019. 

b. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord om het positieve resultaat op de overige programma’s van € 448.000 als volgt 
te bestemmen: 

i. € 250.000 te bestemmen aan de bestemmingsreserve ‘Automatisering en 
informatiebeveiliging’; 

ii. € 132.000 te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het 
afgesproken peil van 2,5% van de jaarlijkse lasten komt; 

iii. 66.000 te bestemmen aan een bestemmingsreserve ‘Netwerk gemeenten en 
ketenpartners’. 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2020 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

3. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de oprichting Brandweerschool 
Noord-Holland: 
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a. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de oprichting van de 
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A. 

b. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voornemen tot het 
benoemen van één bestuurder per veiligheidsregio in de Algemene 
Ledenvergadering en daarmee invulling te geven aan de toezichthoudende rol op de 
Brandweerschool Noord-Holland (en hier geen externe Raad van Toezicht aan toe 
te voegen) met dien verstande dat dit ook in artikel 9 van de Akte van oprichting 
geregeld wordt.  

c. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voornemen van de 
veiligheidsregio’s om drie jaar na oprichting over te gaan tot evaluatie van het 
functioneren van de Brandweerschool Noord-Holland en de werking van de 
bepalingen uit de Akte van oprichting met de uitdrukkelijke wens dat het Algemeen 
Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hierover een besluit neemt.  

d. Een negatieve zienswijze af te geven ten aanzien van artikel 9 lid 1 van de concept 
Akte van oprichting waarin wordt gesteld dat ook niet-leden (dus niet de directeur of 
brandweercommandant van de veiligheidsregio’s of iemand met vergelijkbaar 
mandaat) tot bestuurder benoemd kunnen worden.  

4. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 20 juni 2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODnhn) 

 
Voorgenomen besluit 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland noord 
2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland noord: 
Zienswijze 1: gezien de te verwachten grote impact van de stelselwijziging verdient 
het aanbeveling gedurende 2020 gezamenlijk met de leden te komen tot nieuwe 
dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Tevens geven wij u ter overweging om 
naast de DVO tevens een service level agreement (SLA) en dossier afspraken en 
procedures (DAP) te ontwikkelen. 
Zienswijze 2: Onderzoek mogelijkheden om binnen huidige capaciteit slimmer de 
toename taken (steekproeven, bonus malussystemen) op te vangen 

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland noord kenbaar te maken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 20 juni 2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
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Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 

 
Voorgenomen besluit 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 en de 

programmabegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar (GR RHCA).  

2. Af te wijken van art. 27 van de GR RHCA voor wat betreft het instellen van de 
bestemmingsreserve egalisatie exploitatie aanvullende diensten.  

3. De zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR 
RHCA kenbaar te maken (bijlage 6).  

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 20 juni 2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK) 

 
Voorgenomen besluit 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van WNK 

Personeelsdiensten  
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van WNK 

Personeelsdiensten  
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van WNK 

Personeelsdiensten kenbaar te maken. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 20 juni 2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) 

 
Voorgenomen besluit 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van de  
 VVI Alkmaar e.o. 
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van de  
 VVI Alkmaar e.o. 
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van   
 VVI kenbaar te maken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 20 juni 2019  Hamerstuk  
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Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Cocensus 

 
Voorgenomen besluit 
1. Een zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van de GR Cocensus 

met het verzoek deze in het vervolg op te stellen naar het format van de Regietafel 
Gemeenschappelijke Regelingen NHN. 

2. Met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020 een positieve zienswijze af te geven en 
hierbij te vermelden dat de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting, de BAG en 
het herwaarderingstraject op basis van vierkante meters met belangstelling worden 
gevolgd.  

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Cocensus kenbaar te maken. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 20 juni 2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Recreatieschap Geestmerambacht 

 
Voorgenomen besluit 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van het 
Recreatieschap Geestmerambacht.  

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2019 van 
het Recreatieschap Geestmerambacht. 

3. Een negatieve zienswijze af te geven ten aanzien van de programmabegroting 2020 van 
het Recreatieschap Geestmerambacht: 

4. In de begroting is een verdeelsleutel opgenomen voor de verrekening van de risico’s. 
Hierin wordt Bergen voor 1,8% (€ 3.240) meegerekend. Dit is niet conform de 
Gemeenschappelijke Regeling, waarin is afgesproken dat alleen Heerhugowaard, 
Langedijk en Alkmaar verantwoordelijk zijn voor eventuele tekorten. Wij verzoeken u om 
dit aan te passen conform de GR.  

5. Wij constateren dat de begroting 2020 nog niet voldoet aan de BBV en verzoeken uw 
bestuur ervoor te zorgen dat de begroting 2021 wel voldoet aan de BBV. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 20 juni 2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

De commissie adviseert een A-stuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 3: Voorstel betreft uittreden deelname gemeenschappelijke regeling 
gemeente Bergen bij recreatieschap Geestmerambacht 
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Voorgenomen besluit 
1. Per 1 januari 2022 uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap 

Geestmerambacht. 
2. Aan het Recreatieschap Geestmerambacht de toezegging te doen dat de gemeente 

Bergen vanaf het jaar van uittreding in elk geval tot en met 2030 een financiële bijdrage 
betaalt van € 7.500 per jaar, tenzij het recreatieschap in de tussentijd wordt opgeheven. 

3. In 2029 een besluit te nemen of de gemeente Bergen na 2030 wil blijven bijdragen aan het 
Recreatieschap Geestmerambacht. 

4. Vooruitlopend op de uittreding, vanaf 2020 niet meer deel te nemen aan vergaderingen en 
besluitvorming en geen zienswijze meer in te dienen op de kadernota en de jaarstukken. 

5. Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht door middel van 
bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van dit besluit. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 20 juni 2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

. De commissie adviseert een A-stuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 4: Voorstel betreft kennis te nemen van de evaluatie integraal 
dienstverleningsmodel sociaal domein 

 
Voorgenomen besluit 
• Kennis te nemen van de uitkomsten van de ‘Evaluatie integraal dienstverleningsmodel 

sociaal domein BUCH gemeenten’ (bijlage 1). 
• Het eerder vastgestelde ‘integraal dienstverleningsmodel sociaal domein’ uit 2014 te 

bekrachtigen. 
• Vanaf nu twee keer per jaar bij het bespreken van de beleidsrapportages de gegevens 

over aantallen inwoners die zich melden bij de sociaal teams te monitoren. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 4 juli 2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

.De commissie adviseert een A-stuk. 
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 5: Voorstel betreft in te stemmen met Pilot objectgebonden financiering 
woningverduurzaming met inzet van baatbelasting 

 
Voorgenomen besluit 
in te stemmen met de uitvoering van de pilot 'objectgebonden financiering van 
woningverduurzaming' met inzet van de baatbelasting. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 4 juli 2019  Hamerstuk  
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Opmerkingen 2 

Wethouder: we kunnen na de zomer starten met de pilot. Toezegging: De kaders worden met 
de raad gedeeld op / of net na de raad van 4 juli. De verdeling wordt ook naar de kernen 
gedaan. De commissie adviseert een A-stuk. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 6: Voorstel betreft verordening vergoeding raads- en commissieleden vast 
te stellen 

 
Voorgenomen besluit 
de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Bergen 2019 vast te 
stellen. 

 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 4 juli 2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 2 

Eventuele vragen over dit onderwerp worden schriftelijk gesteld aan de griffier en de 
beantwoording volgt naar de commissie. De commissie adviseert een A-stuk. 

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 17 juni 2019 
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