
BESLUITENLIJST  
vergadering van de gemeenteraad gehouden op 27 maart 2007 

 
 
Aanwezig: 
raadsleden:   
mw. J.W.W.M. Boers (CDA) 
dhr. M.J. Bijl (GB): tot punt 13 
dhr. E. Dekker (VVD) 
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) 
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 
 
griffier: 
mw. I.J.M. Romijn-Speekenbrink 
 
wethouders:   
dhr. J. Mesu 
dhr. A. Plomp 
dhr. J.A. Stam 
mw. E. Trap 
 

Afwezig met kennisgeving: 
De heer M.J. Bijl: vanaf punt 13 
Loting voor hoofdelijke stemming: 
Nummer 21, de heer M.J. Bijl 

 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen in de vergadering gehouden op 24 april 2007 
 
de griffier   de voorzitter 

besluitenlijst vergadering gemeenteraad 27 maart 2007   pagina 1 van 10 



Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op  
 

agendapunt 
en 
voorstelnr.  

onderwerp 
en  
voorgesteld besluit 

 
opmerkingen 

 
 

besluitenlijst vergadering gemeenteraad 27 maart 2007   pagina 2 van 10 

1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

• Motie Toekomstvisie Bergen (2007-nr 4-D66,BOBbes,GL) 
ingediend door D66, GL en BOBbes: toegevoegd aan het eind van 
de agenda, wordt nieuw punt 15; 

• Afscheid raadslid Dekker: punt 16; 
• Sluiting: wordt punt 17 

3. Mededelingen. 
Ter kennisneming brief gedateerd 4 maart 2007 van de heer E. Dekker 
(VVD) betreffende beëindiging lidmaatschap van de gemeenteraad van 
de gemeente Bergen. 
 

Zie punt 16 

4. a. Verslag vragenhalfuur 31 oktober 2006. 
 
b. Notulen raadsvergadering 31 oktober 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Notulen raadsvergadering 30 januari 2007. 
 
 
 

a. Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
b. Gewijzigd aangenomen, raadsbreed conform 

wijzigingsvoorstellen D66 
 
Wijzigingsvoorstellen D66: 
Agendapunt 7. Kredietreconstructie van Blaaderenweg
Blz. 5 regel 45: “mensen wordt omgegaan, is voor D66 ….., d66 
schaamt zich dan ook over het proces” 
Er is een stukje tekst weggevallen. Op de puntjes hoort te staan: “niet 
acceptabel” 
Agendapunt 8. Monumentenverordening gemeente Bergen 
Blz. 8 regel 15: “om te voorkomen dat er geen nieuwe stulpen worden 
gesloopt”. 
Deze zin bevat nu een dubbele ontkenning nl. “voorkomen en geen”. 
Moet zijn: om te voorkomen dat er nieuwe “stulpen” worden gesloopt. 
Hierbij moet stulpen tussen aanhalingstekens komen te staan. 
 
c. Gewijzigd aangenomen, raadsbreed conform 
wijzigingsvoorstellen D66 
 
Wijzigingsvoorstel D66: 
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d. Besluitenlijst raadsvergadering 20 februari 2007. 
 
e. Notulen raadsvergadering 20 februari 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in kader van 
 preventief toezicht tot en met maart 2007. 
 

Agendapunt 8: Interpellatie verkoop van de Oorsprong  
Blz 10, regel 17 toevoegen: Volgens mevrouw Schep (D66) geeft de 
reactie van de bewoners aan dat haar lezing klopt. 
 
d.   Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
e. Gewijzigd aangenomen, raadsbreed conform 
wijzigingsvoorstellen D66 
 
Wijzigingsvoorstellen D66: 
Agendapunt 4. Overheveling c.q. beschikbaar stellen van 
exploitatiebudgetten 2006 naar 2007
Blz. 3 regels 51 t/m 53: wijzigingen in: 
Ieder jaar maken we dit (overhevelingen) mee. Ieder jaar komen we 
aan een aantal zaken niet toe, maar leggen we wel het gehele jaar 
beslag op dat budget. Dat budget had in 2007 moeten staan en in 
2006 een andere bestemming kunnen krijgen. Het college neemt in 
een jaar dus teveel hooi op de vork. 
Agendapunt 11. Benoemingsprocedure burgemeester en 
waarnemingsperiode 
Blz. 10 regel 2:  
Mevrouw Schep benadrukt dat D66 het voorstel van de heer Bijl, 
namelijk streven naar een benoeming per april 2008, ondersteunt.  
 
f. Voor kennisgeving aangenomen, geen opmerkingen. 

5. 
 

Ingekomen stukken. 
 

Afhandeling conform voorstel 

   
 A-STUKKEN 

 
 

   
6. Wijziging en benoeming commissieleden. Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
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nr. 03-20 besluit: 
De heer A. Hietbrink (GL) aan te wijzen als lid van de commissie 
bestuurlijke zaken. 
 

7. 
nr. 03-21 

Kamperen bij de boer: aanpassing aangenomen initiatiefvoorstel. 
besluit: 
1. Punt 3 van het besluit van het geamendeerde initiatiefvoorstel 
 “kamperen bij de boer” van 28 februari 2006 in te trekken; 
2. Punt 3 van het besluit van het geamendeerde initiatiefvoorstel 
 “kamperen bij de boer” van 28 februari 2006 te vervangen door: 
 De discussie en besluitvorming over de, in het onder punt 2 
 genoemde afstemming af te ronden voor het begin van het 
 seizoen 2008, dat loopt van 15 maart tot en met 31 oktober van 
 een kalenderjaar, zodat vanaf het begin seizoen 2008 in de gehele 
 gemeente het nieuwe beleid van kracht is. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

8. 
nr. 03-22 

Voorstel tot vaststelling van de 1e wijzigingsverordening 
Legesverordening 2007.
besluit: 
Vast te stellen de eerste wijziging op de legesverordening 2007 en de 
bijbehorende tarieventabel (artikel 1 en 2). 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

9. 
nr. 03-23 

Wet inburgering: kadernotitie en verordening.
besluit: 
Vast te stellen: 
- de kadernotitie Wet Inburgering; 
- de verordening Wet Inburgering. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

10. 
nr. 03-24 

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. 
besluit: 
a. Het besluit over de fusie van de GGD van 19 december 2006 in te 
 trekken. 
b. 1. In te stemmen met de fusie van de GGD Noord-Kennemerland 
  met de andere GGD’en in Noord-Holland Noord, 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
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  kennisnemende van de beslisdocumenten inzake de fusie van 
  de GGD’en in Noord-Holland Noord. 
 2. In te stemmen met ontbinding van de gemeenschappelijke 
  regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- 
  Kennemerland 2003. 
 3. De gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke  
  Gezondheidsdienst Hollands Noorden vast te stellen. 
 4. In te stemmen met de begroting 2007 van de GGD Hollands 
  Noorden en expliciet de gemeentelijke bijdrage per inwoner 
  vast te stellen op € 15,50 (€ 488.327,00) plus maximaal € 1,00 
  (€ 31.505,00) voor de dekking van frictiekosten, risico’s en 
  nieuwe ontwikkelingen, vast te stellen bij de GGD   
  begrotingswijziging door haar algemeen bestuur. 
 5. Als lid van het algemeen bestuur van de GGD Hollands  
  Noorden aan te wijzen de portefeuillehouder volksgezondheid. 
c. Kennis te nemen van het beleids- en ondernemingsplan GGD 
 Hollands Noorden 2007-2010 “Veilig en gezond in beweging”. 
 

   
 B-STUKKEN 

 
 

   
11. 
nr. 03-25 

Accommodatiebeleid kern Bergen: uitgangspunten en werkwijze. 
Voorgesteld besluit: 
Als uitgangspunten en werkwijzen voor verdere uitwerking van het 
accommodatiebeleid kern vast te stellen: 
1. Om voor alle woningbouwlocaties samen, waarbij de gemeente 
 opdrachtgever is, een verdeling vast te stellen van 70% te bouwen 
 woningen in de vrije sector en 30% in de sociale sfeer. Deze 
 aantallen zijn exclusief de te slopen woningen in de sociale sfeer 
 die worden herbouwd. 

2. Om alle ontwikkellocaties: De Laars, Kerkedijk, Elkshove en 
Dr.  van Peltlaan 5, in één pakket in de markt te zetten. 

 

Geamendeerd besluit, per beslispunt (uit amendement en 
raadsbesluit, op volgorde van verstrekkendheid) in stemming 
 
 
Stemverhouding voorgesteld beslispunt 1: niet in stemming 
gebracht, beslispunt 1 van amendement aangenomen en is 
verstrekkender, daarmee vervalt dit beslispunt. 
 
 
Stemverhouding voorgesteld beslispunt 2: niet in stemming 
gebracht, beslispunt 2a van amendement aangenomen en is 
verstrekkender, daarmee vervalt dit beslispunt. 
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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 het gebouw Jan Ligthartstraat 4.” 
 
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 

Stemverhouding voorgesteld beslispunt 3: raadsbreed aanvaard 
 
 
 
 
Stemverhouding voorgesteld beslispunt 2: niet in stemming 
gebracht, beslispunt 4 van amendement aangenomen en is 
verstrekkender, daarmee vervalt dit beslispunt. 
 
 
 
 
Stemverhouding beslispunt 1: raadsbreed aanvaard 
 
 
 
Stemverhouding beslispunt 2a: 22 voor (GL, VVD, GB, PvdA, CDA, 
BOBbes) en 1 tegen (D66) 
 
Stemverhouding bij beslispunten 2b, 2c, 2d: 13 voor (de heren 
Schiering (GB), Bijl (GB), Haring (GB), Korver (PvdA), Van Huissteden 
(PvdA), Zwart (CDA), Groot (CDA), Veldt (CDA), Ooijevaar (CDA) en 
Zomers (BOBbes) en de dames Schep (D66), Luttik (GB), Diels (GB), 
Kindt (PvdA), Hobbelt (PvdA), Boers (CDA)) en 10 tegen (de heren 
Hietbrink (GL), Edelschaap (GL), Houtenbos (VVD), Roem (VVD), De 
Jong (VVD), Dekker (VVD), Van der Leij (PvdA))  
 
 
 
 
Stemverhouding beslispunt 3: zie onder beslispunt 3 van voorgesteld 
besluit 
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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. 
 

 
Stemverhouding beslispunt 4: raadsbreed aanvaard 
 
 
 
 
Stemverhouding beslispunt 5: raadsbreed aanvaard. 
 
 
 
Amendement (indiener GB): 
De raad besluit het beslispunten 1, 2 en 4 als onderstaand te herzien: 
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. 

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 de commissie BZ voor te leggen. 

12. Nieuwe Bergense School: voorbereidingskrediet. Ongewijzigd aangenomen, hoofdelijke stemming met 20 voor en 3 
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nr. 03-26 besluit: 
1. De gemaakte extra kosten ad. € 49.724,00 in de 
 voorbereidingsfase tot november 2006 ten laste van de 
 voorziening herhuisvestingkosten accommodatiebeleid te brengen.
2. De meer kosten in de voorbereidingsfase ad. € 99.912,00 als 
 gevolg van het besluit van het college op 21 november 2006 om 
 de bouwvergunning in te trekken mede naar aanleiding van de op 
 14 november 2006 door de raad aangenomen motie, ineens ten 
 laste van de algemene reserve te brengen conform de bij het 
 besluit gevoegde begrotingswijziging. 
3. Het investeringskrediet voor de Nieuwe Bergense School met € 
 203.800,00 te verhogen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten 
 op te nemen in het meerjarenperspectief. 
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. 
 

tegen (de heren Ooijevaar en Zomers en mevrouw Schep) 
 
Toezegging: 
De raad ontvangt ter inzage complete set stukken die betrekking 
hebben op gehele historie/ontwikkeling Nieuwe Bergense School 

13. 
nr. 03-27 

Huisvesting brandweer. 
besluit: 
1. Het raadsbesluit met Elkshove als locatie voor de 
 brandweerkazerne van Bergen Centrum, genomen op 30 oktober 
 2001, in te trekken. 
2. Als mogelijk “nieuwe” locatie voor de brandweerkazerne van 
 Bergen, de omgeving van de Koninginneweg kruising Joost 
 Ivanglaan aan te wijzen. 
3. De brandweerkazerne in Egmond aan Zee te verplaatsen naar de 
 Pieter Schotmanstraat. 
4. De noodzaak van de overige brandweerkazernes nader te laten 

onderzoeken. 
5. Een krediet van € 150.000,-- beschikbaar te stellen voor de 
 verbouwing van de Pieter Schotmanstraat. 
6. De jaarlijkse kapitaallasten ad. € 14.000,-- voor de Pieter 
 Schotmanstraat te dekken binnen het programma veiligheid, 

Ongewijzigd aangenomen, 21 voor (GL, D66, VVD, GB, PvdA, CDA) 
en 1 tegen (BOBbes) 
 
Stemverklaring BOBbes: steunt beslispunten 1 en 2, overige 
beslispunten niet  
 
• De heer Bijl is vanaf dit agendapunt afwezig 
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 vanuit de structurele meevaller BTW compensatie 
 reddingsbrigade. 
7. Het college opdracht te geven in onderhandeling te treden over de 
 aankoop van de benodigde bouwgrond voor het realiseren van de 
 brandweerkazerne in de kern Bergen. 
8. Het college op te dragen het resultaat van deze onderhandelingen 
 ter besluitvorming aan onze raad voor te leggen. 
9. 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. 
 

   
 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
 

   
14. a. 2006 - nr. 29 - Besluitvorming zienswijzen. 

 
 
b. 2006 - nr. 33 - Nieuwe Bergense School. 
 

a. Geen nadere vragen of debat. Worden voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
b. Geen nadere vragen of debat. Worden voor kennisgeving 
aangenomen 

15. Motie Toekomstvisie Bergen (2007-nr 4-D66,BOBbes,GL) 
 

Spreekt zijn afkeuring over uit over: 
• Het officieel presenteren van de toekomstvisie en een 

ruimtelijke (gebieds)visie op Bergen op een officiële 
bijeenkomst en daarna de folder te verstrekken aan de 
inwoners van Bergen, voordat deze documenten in de 
gemeenteraad zijn besproken en vastgesteld; 

• Het openbaar maken van beleidskaders waarover geen 
besluitvorming in de raad heeft plaatsgevonden; 

• Het aanwenden van gemeentelijke middelen voor (partij) 
politieke bijeenkomsten; 

Verworpen, 17 tegen (VVD, GB, PvdA, CDA) en 4 voor (GL, D66, 
BOBbes) 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

16. Afscheid raadslid Dekker  
 

 15. Sluiting. 
 

23:20 uur 

 


	Opening.
	Afhandeling conform voorstel


