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Aanwezig: 
raadsleden:   
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dhr. M.J. Bijl (GB) 
mw. M.E. Diels (GB) 
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dhr. J.A.M. Haring (GB) 
dhr. A. Hietbrink (GL) 
mw. J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA) 
dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD): aanwezig tot 
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dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA) 
dhr. R. de Jong (VVD) 
mw. A.K. Kindt (PvdA) 
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dhr. C. Roem (VVD)  
mw. A. de Ruiter (D66) 
dhr. H.G.J.J. Schiering (GB) 
dhr. C.P.G. Veldt (CDA) 
dhr. D. Zwart (CDA): aanwezig tot agendapunt 16 
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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. A. Maarsse (BOBbes) 
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dhr. J. Korver (PvdA): afwezig vanaf agendapunt 4 
dhr. D. Zwart (CDA): afwezig vanaf agendapunt 16 
Loting voor hoofdelijke stemming: 
Niet van toepassing 
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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

Agendapunt 16, Bureau Griffier personele zaken in beslotenheid 
als laatste agendapunt behandelen: n.a.v. verzoek van de VVD 
fractie, inhoudelijke discussie voeren en aangezien het om personen 
gaat dit in beslotenheid doen 

2.a. Benoeming en beëdiging raadslid 
Besluit: 
Toe te laten als lid van de raad van de gemeente Bergen (NH) 
mevrouw A.M. de Ruiter (D66). 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
• Commissie onderzoek geloofsbrieven: 

De heren Houtenbos (voorzitter), Veldt en Haring. 
• Mevrouw De Ruiter heeft de eed afgelegd. 

3. a. Besluitenlijst raadsbrede commissie 10 september 2007. 
Besluit: 
De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen. 
 
 
 
 
c. Toezeggingenlijst raadsbrede commissie 10 september 2007. 
Besluit: 
De toezeggingenlijst gewijzigd vast te stellen. 
 
d. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in kader van 
 preventief toezicht tot en met augustus 2007. 
 

Gewijzigd aangenomen, raadsbreed: wijzigingsvoorstel GL 
raadsbreed akkoord. 
Toezegging nummer 10: “toegenomen” wijzigen in "inzicht verschaffen 
in de vraag waarom er minder gebruik wordt gemaakt van de regeling 
dan op basis van de prognoses in de armoedenota mocht worden 
verwacht" en portefeuillehouder toevoegen, te weten wethouder Mesu. 
 
Gewijzigd aangenomen, raadsbreed: wijzigingsvoorstel GL 
toezegging nummer 10 (zie bij besluitenlijst) 
 
 
Geen opmerkingen: wordt voor kennisgeving aangenomen. 

4. Ingekomen stukken. 
 

Raad heeft kennis genomen van de ingekomen stukken, 
aangehouden voor behandeling raad 30 oktober 2007: 
afdoeningvoorstellen ontbreken bij een deel van de lijst. 

   
 A-STUKKEN 

 
 

   
5. 
nr. 09-66 

Benoeming commissieleden. 
b e s l u i t: 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
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• Mevrouw F.Limbeek te benoemen als lid van de commissie Ruimte 
en Beheer. 

• De heer J.Akkerman te benoemen als lid van de commissie 
Bestemmingsplannen. 

6. 
nr. 09-67 

Beleidsplan gebouwen en woningbeheer. 
Besluit: 
Het beleidsplan gebouwen en woningbeheer vast te stellen, waarbij hij 
expliciet besluit: 
 

• Dat voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen en 
woningen een voorziening wordt ingesteld met de naam 
“algemene voorziening onderhoud gebouwen/woningen”; 

• Dat vanuit deze onderhoudsvoorziening al het preventief- en 
planmatig onderhoud en het schilderwerk van de gemeentelijke 
eigendommen genoemd in het beleidsplan wordt gefinancierd; 

• Dat de in het beleidsplan gegeven onderhoudsniveaus worden 
vastgesteld; 

• Dat de financiële gevolgen van de uitvoering van dit beleidsplan 
worden verwerkt in de begroting 2008 en de meerjarenraming 
2009-2011 

 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
Toezegging: 
Raad ontvangt nieuw overzicht in verband met de geconstateerde 
telfout. 

7.  
nr. 09-68 
 

Instemmen jaarstukken 2006 van de Veiligheidsregio Noord-
Holland-Noord  
besluit: 
in te stemmen met de jaarrekening 2006 van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord, onderdelen regionale brandweer, GHOR en 
Meldkamer. 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 

8. 
nr. 09-69 

Museaal Centrum: voortgang en vrijgeven krediet 
besluit: 

1. In te stemmen met de voorzetting van het onderzoek naar de 
realisatie Museaal centrum met als doel om in december 2007 
hierover een definitief besluit te nemen. 

2. Het voorbereidingskrediet Museaal Centrum van € 200.000,--

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
Stemverklaring D66:  
Zorg dat alle berokkenen gehoord worden. 
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zoals opgenomen in de programmabegroting 2007 tot een 
bedrag van € 65.000 te activeren. 

3. 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. 

 
9. 
nr 09-70 

Aanpassing in het “productieproces” en de planning van het 
project herziening bestemmingsplannen en aanpassing van het 
productieproces voor het bestemmingsplan Bergen Centrum 
Beschermd Dorpsgezicht 
Besluit: 

1. het “productieproces” herziening bestemmingsplannen 
gewijzigd vast te stellen in die zin dat een 
voorontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de inspraak 
door het college ter visie wordt gelegd zonder voorafgaande 
behandeling in de commissie Bestemmingsplannen; 

2. de door de raad in januari 2007 vastgestelde planning project 
herziening bestemmingsplannen in te trekken en de planning in 
het vervolg door het college (in samenspraak met de 
commissie) laten bepalen; 

3. in afwijking van het “productieproces” voor het 
bestemmingsplan Bergen Centrum Beschermd Dorpsgezicht 
geen Nota van Uitgangspunten op te stellen, maar direct een 
voorontwerp bestemmingsplan in de inspraak te brengen. 

 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

   
 B-STUKKEN 

 
 

   
10. 
nr. 09-71 

Dekking kosten i.v.m. verkoop Kogendijk 91 te Bergen. 
Besluit: 

1. De kosten ten behoeve van de verkoop van Kogendijk 91 te 
Bergen ad € 27.020,-- ten laste te brengen van de 

Ongewijzigd aangenomen, 21 voor (GB, VVD, GL, CDA, PvdA) en 1 
tegen (D66) 
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bestemmingsreserve sociale woningbouw/grondexploitatie. 
2. 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. 09-72 
 

Beleidsplan wegbeheer. 
Besluit: 
Het beleidsplan wegbeheer vast te stellen, waarbij hij expliciet besluit: 
 

o Dat bij het beheer van de wegen een basis onderhoudsniveau 
R(basis) geldt; 

o Dat het achterstallig onderhoud aan de wegen in vijf jaar wordt 
ingelopen, met dien verstande dat hier al in 2006 mee is gestart 
en de achterstand in 2010 moet zijn ingelopen; 

o Dat aansluitend hierop in 2011 een aanvaardbaar 
onderhoudsniveau is ontstaan; 

o Dat elke twee jaar een weginspectie wordt gehouden voor het 
stellen van de onderhoudsprioriteiten en daarmee in het najaar 
van 2007 te starten; 

o Dat de financiële gevolgen van de uitvoering van dit beleidsplan 
worden verwerkt in de begroting 2008 en de meerjarenraming 
2009-2011; 

o Het college op te dragen in 2008 een notitie over 
bermenonderhoud ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 

 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

12. 
nr. 09-73 

Beleidsplan begraafplaatsen. 
Besluit: 
Het beleidsplan begraafplaatsen vast te stellen, waarbij hij expliciet 
besluit: 
 

o De missie genoemd in het beleidsplan vast te stellen; 
o Dat om de vijf jaar een (uitgebreide) capaciteitsberekening 

wordt uitgevoerd zodat tijdig op veranderingen kan worden 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
Toezegging: 
Indien de Arbo-regels een rol spelen bij het ruimen van graven wordt 
dit door het college aan de raad gemeld.  
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ingespeeld; 
o Dat de tarieven voor het begraven niet meer dan trendmatig 

worden verhoogd; 
o Dat de post begraafplaatsen in 2016 een kostendekkendheid 

van 70-75% laat zien; 
o Dat om het bovenstaande te bereiken het in het beleidsplan 

opgenomen ontwikkelplan in 2012 is voltooid; 
o Dat de financiële gevolgen van de uitvoering van dit beleidsplan 

worden verwerkt in de begroting 2008 en de meerjarenraming 
2009-2011. 

 
13. 
nr. 09-74 

Evaluatie toeristenbelasting. 
Voorgesteld besluit: 

1. De huidige werkmethodiek toeristenbelasting handhaven. 
2. Bekend maken tarief toeristenbelasting in oktober van het jaar 

voorafgaand aan het belastingjaar. 
 
Besluit: 

1. De huidige werkmethodiek toeristenbelasting te handhaven tot 
en met 2008. Na evaluatie zal dit beleid al dan niet 
gecontinueerd worden. . 

2. het tarief toeristenbelasting in oktober van het jaar voorafgaand 
aan het belastingjaar bekend te maken. 

 
 

Gewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
Amendement GB: niet in stemming gebracht 
Aan beslispunt 1 toe te voegen “tot en met 2008”; 
Beslispunt 2 te handhaven; 
Beslispunt 3 toe te voegen luidend als volgt: 
“voor 1 juni 2008 de inning van toeristenbelasting te evalueren en 
deze evaluatie te houden onder een representatief deel van de 
ondernemers die te maken hebben met de inning van 
toeristenbelasting” 
Beslispunt 4 toe te voegen luidend als volgt: 
“in september 2008 een discussie te voeren over de resultaten van de 
evaluatie en de gewenste manier waarop de heffing wordt geïnd” 
Beslispunt 5 toe te voegen luidend als volgt: 
“in oktober 2008 als raad een besluit te nemen over de wijze van 
inning van de toeristenbelasting” 
 
Amendement raad mondeling: raadsbreed aanvaard  
Aan beslispunt 1 toe te voegen “tot en met 2008. Na evaluatie zal dit 
beleid al dan niet gecontinueerd worden” 

14 
nr. 09-75 

Vaststellen normenkader 2007. 
Besluit: 
voor de controle op de jaarrekening 2007 het normenkader voor de 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
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controle van de financiële rechtmatigheid vast te stellen conform de 
bijgevoegde bijlage. 
 

15. 
nr. 09-76 

2e kwartaal rapportage. 
Voorgesteld besluit: 
1. deel 1: Inhoudelijke afwijkingen van de 2e kwartaalrapportage 2007 

vast te stellen; 
2. deel 2: Financiële afwijkingen van de 2e kwartaalrapportage 2007 

vast te stellen;  
3. de bij dit besluit behorende wijziging van de programmabegroting 

vast te stellen; 
4. dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 

moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, verklaring 
van geen bezwaar voor de begrotingswijziging door gedeputeerde 
staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 

 
Besluit: 
1. deel 1: Inhoudelijke afwijkingen van de 2e kwartaalrapportage 2007 
 vast te stellen; 
2. deel 2: Financiële afwijkingen van de 2e kwartaalrapportage 2007 
 vast te stellen en aan het voorstel (opgenomen op bladzijde 38) om 
 “de formatie-uren voortaan op te nemen in de begroting in plaats 
 van toe te rekenen aan de investeringsprojecten” geen gevolg te 
 geven;  
3. de bij dit besluit behorende wijziging van de programmabegroting 
 vast te stellen; 
4. dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 
 moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, verklaring 
 van geen bezwaar voor de begrotingswijziging door gedeputeerde 
 staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 
 

Gewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
Amendement VVD: aanvaard 11 voor (GB m.u.v. de heer Haring, 
afwezig bij stemming, VVD, GL, D66), 10 tegen (CDA en PvdA) 
Aan de het voorstel (blz. 38) om “de formatie-uren voortaan op te 
nemen in de begroting in plaats van toe te rekenen aan de 
investeringsprojecten” geen gevolg te geven. 
 
Amendement GB: aanvaard raadsbreed, geen effect op besluit, minst 
verstrekkende amendement, meest verstrekkende reeds aanvaard. 
“met inachtneming van de gewijzigde tekst op bladzijde 38 
overeenkomstig de tekst in het memo d.d. 18 september 2007 van het 
college aan de raad” 
 
Toezegging: 
Discussie over tijdschrijven en het toerekenen met de raad. 

17. 
nr. 09-65 

Bureau Griffier: personele zaken. 
- Ontslagbesluit beleidsmedewerker Bureau Griffier 
- Intrekken benoeming Griffier 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
• Bespreking stukken in beslotenheid: geen gebruik van gemaakt. 
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- Benoeming interim Griffier 
- Tijdelijke inhuur ondersteuning raad ten behoeve van de     

functies/werkzaamheden commissiegriffier(s)/beleidsmedewerker(s) 
Bureau Griffier 

 
Besluit: 
1. mevrouw M. Vernes, in dienst in de functie van 

beleidsmedewerkers Bureau Griffier voor 28 uur per week, met 
terugwerkende kracht per 01.09.2007 eervol ontslag te verlenen; 

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

Besluit: 
1. mevrouw I.J.M. Romijn – Speekenbrink per 26 september 2007 uit 

de functie van griffier te ontheffen; 
2. afspraken over de invulling van de aanstelling van mevrouw I.J.M. 

Romijn – Speekenbrink tot aan het einde van haar dienstverband, 
te delegeren aan de burgemeester als zijnde de voorzitter van de 
raad; 

3. mevrouw I.J.M. Romijn – Speekenbrink uiterlijk per 1 september 
2008 eervol ontslag te verlenen.  

Besluit: 
de heer H. van der Meulen tijdelijk te benoemen als griffier, ingaande 
26 september 2007, totdat de nieuw te benoemen griffier in functie 
treedt. 
Besluit: 
1. het raadsbesluit van 20 februari 2007 betreffende het beschikbaar 

houden van de vacatureruimte en het inhuren van tijdelijk 
personeel in te trekken; 

2. alle vacatureruimte van het Bureau Griffier, die op dit moment 
bestaat en in de toekomst ontstaat, beschikbaar te houden voor de 
ontwikkeling van het Bureau Griffier en de ondersteuning van de 
raad; 

3. tijdelijk personeel in te huren voor werkzaamheden ten behoeve 
van de raad, waaronder beleidsondersteuning/ 

• Besluit in openbaar genomen. 
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commissiegriffierschap; 
4. de kosten die gemoeid zijn met de tijdelijke inhuur van personeel 

ten behoeve van de ondersteuning van de raad, te weten 
beleidsmedewerker(s)/commissiegriffier(s) en de interim griffier, 
zijnde 70.000,-- euro voor het jaar 2007, te dekken uit het 
raadsbudget; 

5. de kosten die gemoeid zijn met de tijdelijke inhuur van personeel 
ten behoeve van de ondersteuning van de raad in 2008, te weten 
beleidsmedewerker(s)/commissiegriffier(s) en de interim griffier, 
zijnde 60.000 ,-- euro, te verwerken in de Programmabegroting 
2008 en het college op te dragen voor uitvoering van deze 
verwerking te zorgen; 

6. voor het eind van het jaar 2007 de discussie te voeren over het 
 ambitieniveau van de raad en de daarbij behorende cultuur. 
 

16.  
 

Schriftelijke vragen. 
Met gebruikmaking van artikel 38 van het reglement van orde zijn er 
schriftelijk vragen gesteld door de fractie van BOBbes en beantwoord 
door het college over: 
- 2007 - nr. 5 - over het kunstgrasveld Duinrand S; 
- 2007 - nr. 6 - over het kunstwerk rotonde kern Bergen. 
 

Aangehouden voor raad oktober 2007: vragensteller niet aanwezig 

17. Sluiting. 
 

22:30 uur 
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