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Aan de raad, 
 
Beslispunt: De locatie “Sportcentrum De Beeck” aan het Molenweidtje te Bergen met 

ingang van augustus 2007 aan te wijzen als tijdelijke vergaderlocatie van de 
gemeenteraad van Bergen. 

 
1. Aanleiding 

Doordat de Lucebertschool tijdelijk gebruik gaat maken van het voormalige gemeentehuis 
Elkshove, is Elkshove vanaf augustus 2007 niet meer beschikbaar als vergaderlocatie voor 
de gemeenteraad van Bergen. 
 
Tijdens de raadsvergadering van 24 april 2007 is besloten om de locatie “Sportcentrum De 
Beeck” in Bergen aan te wijzen als tijdelijke vergaderlocatie van de gemeenteraad, mits de 
klimatologische omstandigheden van deze locatie geen belemmering voor de gebruikers 
vormt. 
 
Als voorwaarde hierbij is gesteld dat: 
 

- Een onderzoek naar de klimatologische omstandigheden in de vergaderzaal van 
“Sportcentrum De Beeck” wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, gerenommeerd 
en gespecialiseerd onderzoekbureau.  

- De uitvoer van het onderzoek aan het college wordt gedelegeerd, maar in nauw 
overleg met vertegenwoordigers van de raad wordt uitgevoerd.  

- De onderzoekresultaten voor het zomerreces worden opgeleverd, zodat de raad in 
juni 2007 in de gelegenheid is om een definitieve beslissing te nemen over het 
aanwijzen van de tijdelijke vergaderlocatie van de raad. 

 
2. Feiten 

De aanpak 
Begin mei 2007 is gestart met het formuleren van een stappenplan voor de aanpak van het 
klimaatonderzoek. In intensief overleg met vijf vertegenwoordigers van uw raad, hierna te 
noemen de begeleidingsgroep, zijn vervolgens een negental stappen geformuleerd om te 
komen tot een objectief en onafhankelijk onderzoek naar de klimatologische 
omstandigheden in “Sportcentrum De Beeck”. In deze stappen zijn alle bovengenoemde 
voorwaarden voor het onderzoek opgenomen.  
 
Hieronder volgen de stappen die met de vertegenwoordigers van uw raad zijn doorlopen: 
 

Stap 1 vaststelling vertegenwoordigers raad bij klimaatonderzoek “Sportcentrum De 
Beeck”. 
Stap 2 vooronderzoek naar documentatie en naar eerder uitgevoerd onderzoek. 
Stap 3 vaststelling stappenplan. 
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Stap 4 aanwijzen onafhankelijk onderzoekbureau. 
Stap 5 formulering van de onderzoekopdracht. 
Stap 6 vaststellen van de onderzoekopdracht. 
Stap 7 uitvoer van het onderzoek. 
Stap 8 oplevering onderzoekresultaten aan vertegenwoordigers van de raad. 
Stap 9 informeren van de voltallige raad over de resultaten van de onderzoekopdracht. 

 
Inmiddels zijn stap 1 tot en met stap 8 doorlopen en kunnen de onderzoekresultaten nu, 
zoals stap 9 aangeeft, aan de voltallige raad worden voorgelegd. 

  
 

Het onderzoek  
De opdracht aan het onderzoekbureau is als volgt geformuleerd: 'onderzoek of de 
klimatologische omstandigheden in de vergaderruimte van het “Sportcentrum De Beeck” 
geschikt zijn voor het houden van vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente 
Bergen'.  
Deze onderzoekopdracht is aangevuld met een aantal accenten die door de 
begeleidingsgroep in individuele interviews naar voren zijn gebracht. Deze accenten richten 
zich met name op de inspectie van de aanwezige luchtinstallaties en op de mogelijke 
aanwezigheid van chloorverbindingen in de vergaderruimte van “Sportcentrum De Beeck”. 
Daarnaast is aandacht gevraagd voor de klimatologische omstandigheden in de 
aangrenzende ruimten van de vergaderzaal, zodat ook andere groepen en organisaties, 
waarvan de Stichting Welzijn Bergen met name is genoemd, de mogelijkheid hebben om 
gebruik te kunnen maken van “Sportcentrum De Beeck”. Al deze accenten zijn in het 
onderzoek meegenomen. De onderzoek methodiek, de metingen en de analyses zijn in het, 
voor u beschikbare, onderzoeksrapport vermeld evenals de conclusie en het advies. 
 
 
De resultaten en het advies 
Het advies van het onderzoekbureau luidt dat “Sportcentrum De Beeck” geschikt is als 
tijdelijke vergaderlocatie van de gemeenteraad van Bergen. Alle onderzochte 
klimatologische waarden geven een positief beeld van de locatie en van de aanwezige 
klimaatvoorzieningen.  
Uit een zeer korte vergelijking met de huidige vergaderlocatie Elkshove blijkt zelfs dat alle 
klimatologisch onderzochte waarden in “Sportcentrum De Beeck” substantieel gunstiger 
uitvallen dan de huidige vergaderlocatie Elskhove.  
 
Op 13 juni 2007 zijn de resultaten door het onderzoekbureau aan de begeleidingsgroep 
gepresenteerd. De begeleidingsgroep neemt de conclusie van het onderzoekbureau over en 
adviseert om “Sportcentrum De Beeck” aan het Molenweidtje te Bergen vanaf augustus 
2007 aan te wijzen als tijdelijke vergaderlocatie van de gemeenteraad van Bergen. 
 
 

3. Aandachtspunten 
a. Juridische gevolgen 

 
 
b. Communicatie/voorlichting 

De communicatie en voorlichting over de tijdelijke locatie voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad wordt door bureau communicatie verzorgd. 

 
b. Financiële gevolgen 

Geen 
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4. Advies commissie(s) 

 
5. Overige aspecten 

 
 
Bergen, 19 juni 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris burgemeester 
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