
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
Gelezen het advies van de raadsbrede commissie accommodaties kern Bergen van 25 januari 
2007; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 13 maart 2007; 
 
gelezen het advies van de raadsbrede commissie accommodaties kern Bergen van 12 maart 
2007; 
 
b e s l u i t: 
 
Als uitgangspunten en werkwijze voor verdere uitwerking van het accommodatiebeleid kern 
Bergen de volgende kaders vast te stellen: 
 
1. Voor alle woningbouwlocaties samen, waarbij de gemeente opdrachtgever is, uit te gaan 

van minimaal 30% sociale woningbouw. Deze is exclusief de te slopen woningen in de 
sociale sfeer die worden herbouwd. 

 
2.a  De sociale woningbouw die op de locaties van het accommodatiebeleid ontwikkeld  
       worden, in één pakket in de markt te zetten 
 
2.b  Daar waar het mogelijk is kavels te bestemmen voor woningen in de vrije sector (vrijstaand   
       of 2-onder-een-kap) deze direct aan inwoners van de gemeente Bergen uit te geven. 
 
2.c  De locaties Dr. v Peltlaan en Binnenhof nog nader op de mogelijkheden onderzoeken in    
       samenhang met andere planontwikkelingen binnen het centrumgebied van de kern   
       Bergen. 
 
2.d  In het zwembad De Beeck de verdieping in te richten voor Stichting Welzijn Bergen. 
 
 
3.   Om in verband met risicospreiding de besluitvorming over de definitieve  
      investeringen in de verbouw van het gebouw Jan Ligthartstraat 4 en van ’t Oude    
      Raethuys uit te stellen tot het moment dat er duidelijkheid bestaat over de  
      opbrengsten uit de ontwikkellocaties. 
 
4. Een voorbereidingskrediet van € 105.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitwerking van 

de plannen met betrekking tot de noodzakelijke verbouwing aan de Jan Ligthartstraat 4. 
Hiervoor een Programma van Eisen met investeringsraming en exploitatieoverzicht aan een 
door het Presidium aan te wijzen commissie voor te leggen. 

 
5. 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. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 27 maart 2007 
de griffier, de voorzitter, 


