
BESLUITENLIJST  
vergadering van de gemeenteraad gehouden op 20 februari 2007 

 
 
Aanwezig: 
raadsleden:   
mw. J.W.W.M. Boers (CDA) 
dhr. M.J. Bijl (GB) 
mw. M.E. Diels (GB) 
dhr. P. Edelschaap (GL) 
dhr. N.C.J. Groot (CDA) 
dhr. J.A.M. Haring (GB) 
mw. J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA) 
dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA) 
dhr. R. de Jong (VVD) 
mw. A.K. Kindt (PvdA) 
dhr. J. Korver (PvdA) 
dhr. A.H. v.d. Leij (PvdA) 
dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA) 
dhr. C. Roem (VVD) tot en met agendapunt 6 
mw. A.M.C. Schep (D66) 
dhr. H.G.J.J. Schiering (GB) 
dhr. D. Zwart (CDA)  

Aanwezig: 
 
voorzitter:   
dhr. A.Ph. Hertog 
 
griffier: 
mw. I.J.M. Romijn-Speekenbrink 
 
wethouders:   
dhr. J. Mesu 
dhr. A. Plomp 
dhr. J.A. Stam 
mw. E. Trap 
 

Afwezig met kennisgeving: 
Dhr. J.A.M. Hietbrink (GL) 
Dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD) 
Dhr. F. Zomers (BOBbes) 
dhr. E. Dekker (VVD) 
dhr. C.P.G. Veldt (CDA) 
dhr. C. Roem (VVD) vanaf agendapunt 7 
Mevr. L.J.L. Luttik-Swart (GB) 
 
Loting voor hoofdelijke stemming: 
Niet van toepassing 

 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen in de vergadering gehouden op 27 maart 2007 
 
de griffier   de voorzitter 
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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

Toegevoegd wordt: 
• Als agendapunt 4: overheveling budgetten 2006; 
• Als agendapunt 10: motie homohuwelijken 
• Als agendapunt 11: Benoemingsprocedure burgemeester en 

waarneming 
Doorgeschoven naar raad maart 2007 wordt: 
• Beantwoording schriftelijke vraag nr 29 in verband met afwezigheid 

indiener conform werkafspraak van de raad, 
   
3. Ingekomen stukken. 

 
Toevoegen: brief mevrouw Schaacke aan ingekomen stuk nr 1 
wegens directie relatie tussen de twee 
 
Afhandeling conform voorstel 

   
 B-STUKKEN 

 
 

   
4. 
nr. 02-13 

Overheveling budgetten 2006. 
besluit: 
 

1. Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de 
volgende uitgaven: projectbudget voor Upgrade Novell 
besturingssysteem hiervoor in 2007 een exploitatiebudget 
(stelpost) beschikbaar te stellen van € 24.500 ten laste van de 
Algemene reserve; 

 
2. Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de 

volgende uitgaven: projectbudget voor realisatie inter/intranet 
hiervoor in 2007 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te 
stellen van € 36.000 ten laste van de Algemene reserve; 

 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
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3. Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de 
volgende uitgaven: budget voor Contracten Beheer Systeem 
hiervoor in 2007 een exploitatiebudget beschikbaar te stellen 
van € 22.600 ten laste van de Algemene reserve; 

 
4. Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de 

volgende uitgaven: budget voor het Uitvoeringsprogramma 
Toerisme hiervoor in 2007 een exploitatiebudget (stelpost) 
beschikbaar te stellen van € 14.000 ten laste van de Algemene 
reserve; 

 
5. Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de 

volgende uitgaven: budget inruil MRE (kennissysteem Soza) 
voor PKO (nieuw kennissysteem) hiervoor in 2007 een 
exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 57.000 
ten laste van de Algemene reserve voor een bedrag van € 
40.000 en ten laste van de voorziening Uitstroom en activering 
voor een bedrag van € 17.000; 

 
6. Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de 

volgende uitgaven: invoering van het raadsinformatie- en 
burgerinformatiesysteem hiervoor in 2007 een exploitatiebudget 
(stelpost) beschikbaar te stellen van € 111.504 ten laste van de 
Algemene reserve; 

 
7. Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de 

volgende uitgaven: budget voor Monumentenzorg hiervoor in 
2007 een exploitatiebudget (stelpost)  beschikbaar te stellen 
van € 22.000 ten laste van de Algemene reserve; 

 
8. Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de 

volgende uitgaven: budget voor uitvoering Woonbeleidsnota 
hiervoor in 2007 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te 
stellen van € 21.920 ten laste van de Algemene reserve; 
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9. Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de  

volgende uitgaven: voorbereidingskosten invoering Wet 
inburgering nieuwkomers hiervoor in 2007 een      
exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 74.500 
ten laste van de Algemene reserve; 

 
10. Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de 

volgende uitgaven: Invoeringsbudget WMO  hiervoor in 2007 
een exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 202.154 ten 
laste van de Algemene reserve; 

 
 
11. Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de 

volgende uitgaven: incidentele bijdrage voor het aanpassen en 
onderhoud voor het Multifunctionele Sportcentrum De Beeck 
hiervoor in 2007 een exploitatiebudget beschikbaar te stellen 
van € 10.510 ten laste van de Algemene reserve; 

 
12. Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de 

volgende uitgaven: totaal exploitatiebudget voor het realiseren 
van het Jongerencentrum in Sportcentrum De Beeck hiervoor in 
2007 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van 
€ 127.949 ten laste van de Algemene reserve voor een bedrag 
van € 20.949 en ten laste van de reserve Jeugdbeleid voor een 
bedrag van € 107.000; 

 
13. Betreft overheveling van restant budget voor onderhoud aan de 

Adriaan Roland Holstschool. Als uit het onderzoek naar 
vervangende nieuwbouw mocht blijken dat nieuwbouw geen 
optie is, is het nodig voor groot onderhoud aan het huidige 
gebouw, bedrag € 42.600 (t.l.v. Algemene reserve); 

 
14. Betreft overheveling van restant budget  voor uitvoering van de 
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Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) als gevolg van doorloop 
aantal aanpassingen aan wettelijke verplichtingen van Jan 
Ligthartstraat 4 in 2007 € 30.530 (t.l.v. Algemene reserve); 

 
15. Betreft overheveling van restant budget voor opzetten 

beheerprogramma riolering als gevolg van levering van 
beheersysteem in het eerste kwartaal van 2007 € 38.662 (t.l.v. 
Egalisatievoorziening rioolrechten. 

 
 
Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 
moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, goedkeuring 
van de begrotingswijziging door Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland is verkregen. 
 
 

   
5. 
nr. 02-14 

Normenkader rechtmatigheid 2006 
besluit: 
 
voor de controle op de jaarrekening 2006 het normenkader voor de 
controle van de financiële rechtmatigheid vast te stellen conform de 
bijgevoegde bijlage. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

6 Personele besluiten Bureau Griffier. 
 

 

6.a. 
nr. 02-15 
 
 
 
 
 
 

Ontslag beleidsmedewerker Bureau Griffier 
besluit: 
1. de heer H. Rijs, in dienst in de functie van beleidsmedewerkers 

Bureau Griffier voor 30 uur per week, per 01.03.2007 ontslag te 
verlenen; 

2. de vacatureruimte van 30 uur op niveau schaal 10, die ontstaat met 
het verlenen van dit ontslag, beschikbaar houden en de functie vrij 
te geven. 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
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6.b 
nr. 02-16 

Tijdelijke benoeming van een administratief medewerker en 
tijdelijke functiewijziging van een huidige medewerker 
besluit: 

1. mevrouw M. Polonio te benoemen als medewerker Bureau 
Griffier voor 22 uur met een tijdelijke aanstelling voor de 
periode 01.03.2007 tot 01.03.2008 en de kosten structureel te 
dekken uit de vacatureruimte op de functie medewerker Bureau 
Griffier 

2. het takenpakket van de huidige medewerker Bureau Griffier, 
mevrouw M. Wagemans, aan te passen voor de periode 
01.03.2007 tot 01.03.2008 met de garantie dat de medewerker 
het recht op de huidige functie na deze tijd behoudt 

3. de aanstelling van de huidige medewerker Bureau Griffier, 
mevrouw M. Wagemans, met 2 uur uit te breiden en de kosten 
structureel te dekken uit de vacatureruimte op de functie 
medewerker Bureau Griffier 

 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

6.c. 
nr. 02-17 

Tijdelijke inhuren van externen en beschikbaar houden van 
vacatureruimte 
 
1. besluit: de vacatureruimte van het Bureau Griffier beschikbaar  te 

houden voor de ontwikkeling van het Bureau Griffier; 
2. tijdelijk personeel in te huren voor werkzaamheden ten behoeve 

van de adviescommissies van de raad en de kosten te dekken uit 
de vacatureruimte van in totaal 18 uur op niveau schaal 11 

 
 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

6.d. 
nr. 02-18 

Intrekken benoeming loco-griffier 
besluit: 

1. de benoeming van mevrouw T. Engelsbel van maart 2003 als 
loco-griffier in te trekken per 05.03.2007; 

Gewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
Mondeling amendement voorzitter: raadsbreed aangenomen 
Toevoegen aan beslispunt 1 “per 05.03.2007”  
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2. De formatieruimte van 18 uur op niveau schaal 11, die behoort 
bij de structurele inleen van de loco-griffier voor diens 
werkzaamheden als commissiegriffier, over te hevelen naar het 
Bureau Griffier conform bijgevoegde begrotingswijziging; 

3. de uren van de beleidsmedewerker van het Bureau Griffier, 
mevrouw M. Vernes,  voorlopig voor een bepaalde periode, te 
weten vanaf 01.01.2007 tot 01.03.2008, uit te breiden met 4 uur 
en deze urenuitbreiding te dekken uit de vacatureruimte die 
aanwezig is bij de functie griffier 

 
   
7. 
nr. 02-19 

Wijziging en benoeming lid commissies bestuurlijke zaken, ruimte 
en beheer en bestemmingsplannen 
besluit: 

a) Mevrouw A. de Ruiter aan te wijzen als lid van de commissie 
bestuurlijke zaken; 

b) Mevrouw A. Schep aan te wijzen als lid van de commissie 
ruimte en beheer; 

c) Mevrouw A. Schep aan te wijzen als lid van de commissie 
bestemmingsplannen. 

 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

   
 Beantwoording schriftelijke vragen  
   
8. 2007 – nr 33 – Melding vertraging beantwoording schriftelijke 

vragen ‘Nieuwe Bergense School’ 
Voor kennisgeving aangenomen 

Voor kennisgeving aangenomen 

   
9. 2006 – nr 29 – Besluitvorming zienswijzen 

tekst zie schriftelijke vraag 
Doorgeschoven naar raad maart 2007: 
wegens afwezigheid indiener  

   
10. Motie homohuwelijk (D66) 

 
Door indiener aangehouden 
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Inhoud: 
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat aangegeven dat 
ambtenaren van de Burgelijke Stand (ABS) en bijzondere ambtenaren 
van de Burgelijke Stand (BABS) met principiële bezwaren, moeten 
kunnen weigeren om een huwelijk tussen mensen van hetzelfde 
geslacht te sluiten 
 

   
11. Benoemingsprocedure burgemeester en waarneming 

 
1. de Commissaris van de Koningin van de Provincie Noord-

Holland te verzoeken in september 2007 de profielschets voor 
de burgemeester van Bergen in ontvangst te nemen en de 
burgemeestersvacature daarna open te stellen 

 
2. een werkgroep vanuit de raad in te stellen met als opdracht een 

conceptprofielschets op te stellen met inspraak van de 
bevolking van de gemeente Bergen 

 
3. deze conceptprofielschets in de raadsvergadering van 

augustus 2007 vast te stellen 
 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
Voorzitterschap: overgedragen aan plaatsvervangend voorzitter de 
heer M.J. Bijl 
 
Motie (GB): ingetrokken door indiener 
Inhoud: 
De Commissaris van de Koningin te verzoeken in september 2007 de 
procedure voor invulling van de burgemeestersvacature te starten en 
de afspraak van maart tot dat tijdstip te verdagen 
 
 
• Raad formuleert op basis van de beraadslagingen een besluit ter 

plekke en dit besluit wordt raadsbreed aangenomen. Zie tekts in 
de linkerkolom. 

   
 Sluiting. 22:00 uur 
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