BESLUITENLIJST
vergadering van de gemeenteraad gehouden op 24 april 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)
dhr. A. Hietbrink (GL)
mw. J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA)
dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD)
dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA)
dhr. R. de Jong (VVD)
mw. A.K. Kindt (PvdA)
dhr. J. Korver (PvdA): vanaf agendapunt 4
dhr. A.H. v.d. Leij (PvdA)
mw. LJ.L. Luttik-Swart (GB)
dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA)
dhr. C. Roem (VVD)
mw. A.M.C. Schep (D66)
dhr. H.G.J.J. Schiering (GB)
dhr. C.P.G. Veldt (CDA)
dhr. F. Zomers (BOBbes)
dhr. D. Zwart (CDA)

Aanwezig:
voorzitter:
dhr. A.Ph. Hertog

Afwezig met kennisgeving:
dhr. J. Korver (PvdA): tot agendapunt 4
Loting voor hoofdelijke stemming:

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

Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen in de vergadering gehouden op 30 oktober 2007
de griffier

besluitenlijst vergadering gemeenteraad 24 april 2007

de voorzitter

bladzijde 1 van 9

Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op
agendapunt onderwerp
en
en
voorstelnr. voorgesteld besluit

opmerkingen

1.

Opening.

2.

Vaststelling van de agenda.

3.

Benoeming en beëdiging raadslid.
Besluit:
toe te laten als lid van de raad van de gemeente Bergen (NH)
Meedendorp, T.T. (Tammo).
a. Verslag raadsbrede commissie 1 november, voortgezet op 8
november 2006.

De heer Meedendorp legt de belofte af

b. Notulen begrotingsraad 14 november 2006.

b. Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed

c. Verslag vragenhalfuur 19 december 2006.

c. Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed

d. Notulen raadsvergadering 19 december 2006.

d. Aangehouden: hoofdelijke stemming onvolledig bij motie
businessuinit DSB-stadion

4.

Commissie onderzoek geloofsbrieven: positief advies.
Leden: de heer Zwart en de dames Hobbelt en Luttik
a. Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed

e. Verslag vragenhalfuur 27 maart 2007.
e. Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed
f. Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2007.
g. Notulen raad 27 maart 2007.

5.

Ingekomen stukken.

f. Aangehouden: hoofdelijke stemming bij agendapunt
accommodaties niet juist constateert GB. Voor volgende vergadering
uitzoeken en opnieuw agenderen.
g. Aangehouden: hoofdelijke stemming bij agendapunt
accommodaties niet juist constateert GB. Voor volgende vergadering
uitzoeken en opnieuw agenderen.
• Aangehouden: afdoening onvolledig, opnieuw op agenda raad
van mei 2007
• Nr 12 behandelen in de commissie Bestuurlijke Zaken.

A-STUKKEN

besluitenlijst vergadering gemeenteraad 24 april 2007
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Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op
agendapunt onderwerp
en
en
voorstelnr. voorgesteld besluit

opmerkingen

6.
nr. 04-28

Benoemingen commissieleden (VVD) mutaties.
besluit”
De heer T. Meedendorp aan te wijzen als lid van de commissie
ruimte en beheer.
De heer R. de Jong (VVD) aan te wijzen als lid van de commissie
bestemmingsplannen.

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed

7.
nr. 04-29

Benoemen leden regionale programmaraad Multikabel.
besluit:
In te stemmen met de benoeming van de volgende personen namens
maatschappelijke organisaties en/of instellingen:
- de heer A.G.H.K. Cahn, wonende De Dors 12, 1852 RG Heiloo op
voordracht van de Algemene Bond voor Ouderen (ANBO), Gewest
Noord-Holland.
- de heer J.F. de Pierre, wonende Valckenhoflaan 61, 2071 RS
Santpoort Noord, op voordracht van de Stichting Sport Support
Kennemerland.
- mevrouw G.M.M. Lutgerink- de Jong (VVD), wonende De Moor 24,
1486 MS West-Graftdijk, op voordracht van de NVVH.
- mevrouw E.J. Vollman, wonende Tjalkstraat 40, 1784 RX Den
Helder, op voordracht van het Humanistisch Verbond.
- mevrouw G.E.D. de Jong (VVD), Oostslootstraat 62a, 1781 KV Den
Helder, op voordracht van ROC, Kop van Noord-Holland.
In te stemmen met de benoeming van de volgende personen als
individuele leden:
- de heer J. Kooij, wonende Belkerweg 77, 1753 GS St.
Maartensvlotbrug.
- de heer P.M. Manasse, wonende De Waal Malefijtlaan 5, 2111 BX
Aerdenhout.
- de heer C.P. Plug, wonende Alver 30, 1633 DL Avehorn.
- de heer M.J.R. de Haan, wonende Spant 28, 1628 GK Hoorn.
In te stemmen met de benoeming van de volgende personen namens

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed
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Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op
agendapunt onderwerp
en
en
voorstelnr. voorgesteld besluit

opmerkingen

de Stichting Regionale Programmaraad Haarlemmermeer e.o.
- de heer R. de Wal, wonende Etta Palmstraat 286, 2135 LN
Hoofddorp.
- de heer S. de Leeuw, wonende de Fruittuinen 41, 2132 NZ
Hoofddorp.

B-STUKKEN

8.
nr. 04-30

Kunstgras Duinrand S.: krediet en dekking lasten van de aanleg.
besluit:
1. Het bestaande investeringskrediet ad. € 314.891 op te hogen met
€ 126.204 naar het benodigde bedrag (€ 441.095) voor de aanleg
van het kunstgrasveld op het B-veld van Duinrand S.
2. De extra kapitaallasten voor 2008 ad. € 35.424, voor 2009 ad. €
34.393 en voor 2010 ad. € 32.989 te dekken uit (de besparing op)
het budget onderhoud en het budget voor groot onderhoud, om
zodoende de aanleg van het kunstgrasveld in 2007 mogelijk te
maken.
3. De bij dit raadsbesluit behorende begrotingswijziging vast te
stellen.
4. 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.

Ongewijzigd aangenomen, 16 voor (GB 4x,, GL, PvdA, CDA) en 7
tegen (dhr Bijl (GB), BOBbes, D66, VVD)

9.
nr. 04-31

Detailhandel gemeente Bergen: structuurvisie.
Voorgesteld besluit:
Stelt de concept detailhandel structuurvisie gemeente Bergen 28
november 2006 vast, inclusief het politiek besluit inhoudende:
a. Schoorl.
De gemeente Bergen is voorstander van het ontwikkelen van een
nieuwe locatie voor een moderne supermarkt in het centrum van

Gewijzigd aangenomen, raadsbreed (22 aanwezig, dhr Korver heeft
niet deelgenomen aan de stemming)
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Amendement GB: aanvaard raadsbreed
Toe te voegen beslispunt 2, luidende:
Dat bij het ontwikkelen van nieuwe locaties t.b.v. detailhandel behalve
aan voornoemde kernen ook aan de overige kernen voldoende
bladzijde 4 van 9

Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op
agendapunt onderwerp
en
en
voorstelnr. voorgesteld besluit

b.

d.

opmerkingen

aandacht dient te worden besteed om te voorkomen dat de identiteit
Schoorl. De gemeente Bergen verwacht dat dit project een
van die kleinere kernen verloren gaat.
belangrijke impuls zal geven aan de ruimtelijke structuur en het
functioneren van het overige winkelaanbod. Het al of niet zoeken
naar een oplossing voor de bestaande supermarkt maakt deel uit
van het project.
Egmond aan Zee.
Om de boodschappenfunctie in Egmond aan Zee te versterken, wil
de gemeente Bergen, afhankelijk van het beschikbaar komen van
locaties, ook andere mogelijkheden open houden zoals in de visie
genoemd. Bijvoorbeeld opties aan de westzijde van het centrum
van Egmond aan Zee.
Ten aanzien van het vergroten van de parkeercapaciteit in
Egmond aan Zee, gaat de voorkeur van de gemeente Bergen niet
uit naar een bepaalde locatie. De gemeente Bergen stelt zich ten
doel bij iedere ruimtelijke ontwikkeling te onderzoeken of en hoe
de parkeercapaciteit vergroot kan worden.
Bergen Centrum.
Het museaal centrum is een belangrijk speerpunt om de gemeente
Bergen op de kaart te zetten als gemeente voor kunst en cultuur.
De profilering en positionering van de winkels in het zuidelijk deel
van het centrum van Bergen, vindt de gemeente Bergen een
goede aanvulling op de functies van het museaal centrum en
omgekeerd.

Besluit:
1. de detailhandelsstructuurvisie gemeente Bergen gedateerd 28
november 2006 inclusief het politiek besluit inhoudende
a) Schoorl.
De gemeente Bergen is voorstander van het ontwikkelen van een
nieuwe locatie voor een moderne supermarkt in het centrum van
Schoorl. De gemeente Bergen verwacht dat dit project een
belangrijke impuls zal geven aan de ruimtelijke structuur en het
functioneren van het overige winkelaanbod. Het al of niet zoeken
besluitenlijst vergadering gemeenteraad 24 april 2007
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Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op
agendapunt onderwerp
en
en
voorstelnr. voorgesteld besluit

opmerkingen

naar een oplossing voor de bestaande supermarkt maakt deel uit
van het project.
b) Egmond aan Zee.
Om de boodschappenfunctie in Egmond aan Zee te versterken wil
de gemeente Bergen, afhankelijk van het beschikbaar komen van
locaties, ook andere mogelijkheden open houden zoals in de visie
genoemd. Bijvoorbeeld opties aan de westzijde van het centrum
van Egmond aan Zee.
Ten aanzien van het vergroten van de parkeercapaciteit in Egmond
aan Zee gaat de voorkeur van gemeente Bergen niet uit naar een
bepaalde locatie. De gemeente Bergen stelt zich ten doel bij iedere
ruimtelijke ontwikkeling te onderzoeken of en hoe de
parkeercapaciteit vergroot kan worden.
c) Bergen Centrum.
Het Museaal Centrum is een belangrijk speerpunt om de gemeente
Bergen op de kaart te zetten als gemeente voor kunst en cultuur.
De profilering en positionering van de winkels in het zuidelijk deel
van het centrum van Bergen vindt de gemeente Bergen een goede
aanvulling op de functies van het Museaal Centrum en omgekeerd.
vast te stellen
2. dat bij het ontwikkelen van nieuwe locaties ten behoeve van de
detailhandel behalve aan de voornoemde kernen ook aan de overige
kernen voldoende aandacht dient te worden besteed om te voorkomen
dat de identiteit van deze kleinere kernen verloren gaat.
10.
nr. 04-32

Peuterspeelzaalbeleid voor de periode 2007-2010.
besluit:
1. De nota “peuterspeelzaalbeleid 2007-2010” vast te stellen.
2. Naast het reguliere budget de volgende middelen voor het
peuterspeelzaalbeleid 2007-2010 ter beschikking te stellen:
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Ongewijzigd aangenomen, 21 voor (VVD, GL, GB, PvdA, CDA) en 2
tegen (BOBbes, D66)
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Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op
agendapunt onderwerp
en
en
voorstelnr. voorgesteld besluit

3.
4.

opmerkingen

- vanaf 2008 een bedrag van € 12.000 uit het onderwijsachterstandenbudget en een extra bedrag van € 8.000 uit de
algemene middelen.
- vanaf 2009 een bedrag van € 11.000 uit de algemene
middelen.
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
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.

11.
nr. 04-33

Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2001:
aanvulling met artikel over veiligheidsrisicogebieden.
besluit:
Vast te stellen de verordening houdende de tweede wijziging van de
algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2001.
Artikel I.
In hoofdstuk 2 (“openbare orde”) wordt afdeling 9
(veiligheidsrisicogebieden) toegevoegd met een artikel dat als volgt
luidt:
Artikel 2.9.1. Veiligheidsrisicogebieden.
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b. van de
Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de
aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen
voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende ervan,
aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.
Artikel II.
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is
bekend gemaakt.

Ongewijzigd aangenomen, 20 voor (VVD, GB, PvdA, CDA, BOBbes)
en 3 tegen (GL en D66)
:

12.
nr. 04-34

Vergaderlocatie van de gemeenteraad van Bergen.
Voorgesteld besluit:
1. de bovenverdieping van locatie De Beeck te Bergen aan te wijzen

Gewijzigd aangenomen, met 18 voor en 5 tegen
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Amendement GB: raadsbreed aangenomen
bladzijde 7 van 9

Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op
agendapunt onderwerp
en
en
voorstelnr. voorgesteld besluit

als vergaderlocatie van de gemeenteraad van Bergen onder
voorwaarde dat de klimatologische omstandigheden van deze
locatie geen belemmering voor de gebruikers vormt;
2. een klimatologisch onderzoek naar de klimatologische
omstandigheden van de vergaderlocatie De Beeck te Bergen door
een onafhankelijk, gerenommeerd en gespecialiseerd
onderzoeksbureau te laten uitvoeren en dat uitvoering van dit
onderzoek aan het college wordt gedelegeerd;
3. dat het genoemde onderzoek voor het zomerreces afgerond en
voor de raad beschikbaar is zodat definitieve besluitvorming over
de vergaderlocatie van de raad voor het zomerreces 2007 plaats
vindt;
4. dat de onderzoeksopdracht in nauw overleg met
vertegenwoordigers uit de raad wordt geformuleerd en dat de raad
de onderzoeksopdracht vooraf informatief wordt aangeboden.
Besluit:
1. de bovenverdieping van locatie De Beeck te Bergen aan te wijzen
als tijdelijke vergaderlocatie van de gemeenteraad van Bergen
onder voorwaarde dat de klimatologische omstandigheden van
deze locatie geen belemmering voor de gebruikers vormt;
2. een klimatologisch onderzoek naar de klimatologische
omstandigheden van de vergaderlocatie De Beeck te Bergen door
een onafhankelijk, gerenommeerd en gespecialiseerd
onderzoeksbureau te laten uitvoeren en dat uitvoering van dit
onderzoek aan het college wordt gedelegeerd;
3. dat het genoemde onderzoek voor het zomerreces afgerond en
voor de raad beschikbaar is zodat definitieve besluitvorming over
de vergaderlocatie van de raad voor het zomerreces 2007 plaats
vindt;
4. dat de onderzoeksopdracht in nauw overleg met
vertegenwoordigers uit de raad wordt geformuleerd en dat de raad
de onderzoeksopdracht vooraf informatief wordt aangeboden.
besluitenlijst vergadering gemeenteraad 24 april 2007

opmerkingen

Om aan beslispunt 1, eerste regel het woord “tijdelijk” toe te voegen.
Amendement GB: verworpen met 10 voor (GB, CDA 3x (heren Veldt,
Zwart, Groot), D66, BOBbes) en 13 tegen (CDA 1x (mw. Boers en dhr.
Ooijevaar), GL, VVD, PvdA)
Om aan het eind van beslispunt 1 toe te voegen “en het directe
gebruik door de Stichting Welzijn Bergen niet in de weg staat
Amendement GB: ingetrokken
Het eerste woord “klimatologisch” in beslispunt 2 schrappen.
Toezeggingen:
• Kosten voor mogelijke aanschaf van een
luchtbehandelinginstallatie voor locatie De Beeck: wordt uitgezocht
of deze wel of niet in de begroting zijn opgenomen en de raad
wordt hierover geïnformeerd.
• Bij het intern verbouwen van de vergaderlocatie wordt rekening
gehouden met het toekomstig gebruik door de Stichting Welzijn
Bergen.

bladzijde 8 van 9

Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op
agendapunt onderwerp
en
en
voorstelnr. voorgesteld besluit

Motie over homohuwelijken

opmerkingen

Aangehouden en agenderen voor raad mei 2007

Verzoekt het college:
- bij het aanstellen van nieuwe ABS-en en BABS-en expliciet de vraag
te stellen of de toekomstige ambtenaar ethische bezwaren heeft met
het huwen van personen van gelijk geslacht;
- alleen ABS-en en BABS-en aan te stellen die aangeven daarmee
geen problemen te hebben;
- om in de instructies, taakomschrijving en reglement op te nemen dat
een ABS en BABS alle wettelijke huwelijken dienen te voltrekken;
- om de omschrijving van die taak tot een expliciet deel van de functie
in het sollicitatieproces te maken, hetgeen betekent dat het weigeren of
niet accepteren van de bepaling diskwalificerend werkt voor de
sollicitant;

13.

Sluiting.
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