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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

Agenda wordt gewijzigd vastgesteld: 
- agendapunt 11 A: toevoegen motie over Bollenbedrijven in de 

Egmondermeer; 
- agendapunt 13: Kamperen in de gemeente Bergen afvoeren en 

voor behandeling terug verwijzen naar de cyclus van oktober 
waar de antwoorden op de gestelde vragen besproken kunnen 
worden; 

- agendapunt 15: geen besluiten over nemen, wel mogelijkheid 
tot het doen van suggesties of wensen; 

Voorstel CDA-fractie t.a.v. agendapunt 14, reconstructie Zeeweg, om 
hier hamerstuk van te maken verworpen. 

3. Medelingen. 
- Brief F. Zomers (BOBbes) de dato 08-08-2007 inzake beëindiging 
 raadslidmaatschap voor kennisgeving aannemen. 
- Brief A.M.C. Schep (D66) de dato 23-08-2007 inzake beëindiging 
 raadslidmaatschap voor kennisgeving aannemen. 
 

Voor kennisgeving aangenomen.   
De raad neemt afscheid van de heer Zomers. 
 
 

4. Benoeming en beëdiging raadslid. 
Besluit: 
Toe te laten als lid vna de raad van de gemeente Bergen (NH) de heer 
A. Maarsse (BOBbes): 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
• Commissie onderzoek geloofsbrieven: 
 
• De heer Maarsse heeft de belofte afgelegd 

5. a. Besluitenlijst raadsvergadering 26 juni 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Toezeggingenlijst raadsvergaderingen versie 26 juni 2007. 

a. wijzigingsvoorstel ingediend door CDA: aangepast tot een 
verzoek om een toezegging.  

Toezegging: 
Ten aanzien van besluit ’t Oude Raethuys wordt, voordat tot 
uitvoering overgegaan wordt, aan de raad te zijner tijd de 
uitwerking inclusief tekeningen voorgelegd. Deze toezegging 
van de vorige raadsvergadering wordt nogmaals bevestigd 
door het college. 

 
 
b. Aangepast: wijzigingen ten aanzien van de nummers 71, 51, 64, 
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c. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in kader van 
 preventief toezicht tot en met juli 2007. 
 

82, 48, 45 
 
c. geen opmerkingen 

6. Schriftelijke vragen. 
Met gebruikmaking van artikel 38 van het reglement van orde zijn er 
schriftelijk vragen gesteld door de fractie van BOBbes over: 
- 2007 - nr. 4 - over het uitblijven bezwaarprocedure Verdergaal; 
- 2007 - nr. 5 .- over het kunstgrasveld Duinrand S; 
- 2007 - nr. 6 -  over het kunstwerk rotonde kern Bergen. 
 

Voor kennisgeving aangenomen. 

7. Ingekomen stukken. 
 

 

   
  A-STUKKEN 

 
 

    
8. 
nr. 08-53 

Regeling presidium gemeente Bergen: wijziging van de regeling 
als gevolg van het opheffen van de agendacommissie. 
besluit: 
vast te stellen de “regeling presidium gemeente Bergen” 
 
• Zie voor de tekst van de regeling de regeling zelf 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

9. 
nr. 08-54 

Instellen reserve “afschrijvingslasten investeringen” en opheffen 
dekking kapitaallasten ten laste van bestemmingsreserves. 
besluit: 
1. Tot het instellen van de reserves “afschrijvingslasten 
 investeringen” tot een bedrag van € 2.593.237. 
2. Deze reserve te voeden met de middelen uit de diverse 
 bestemmingsreserves waaruit thans de kapitaallasten worden 
 gedekt. 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
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3. Met ingang van 2007 op te heffen de (gedeeltelijke) dekking van 
 de kapitaallasten van een tweetal investeringen ten laste van 
 bestemmingsreserves, gelet op de geringe bedragen die hiermee 
 gemoeid zijn en de hierdoor ontstane bestedingsruimte binnen de 
 betreffende reserves ad. € 34.430 over te hevelen naar de 
 algemene reserve. 
4. Op te heffen de egalisatiereserve parkeren per 1 januari 2007 door 
 het saldo ad. € 63.339 aan te wenden ter dekking van de 
 afschrijvingslasten en gedeeltelijke dekking van de rentelasten van 
 diverse daartoe aangewezen investeringen en het laten vervallen 
 van de stortingen en onttrekkingen (dekking kapitaallasten) zoals 
 opgenomen in de meerjarenraming voor 2008 tot en met 2010. 
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. 
 

10. 
nr. 08-55 

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
2007. 
besluit: 
vaststellen de verordening gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 2007. 
 
• Zie voor de tekst van de verordening de verordening zelf 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

11. 
nr. 08-56 

WSW wachtlijsten: aanpak wachtlijsten door het inzetten van 
geldmiddelen voortvloeiend uit het amendement Irrgang van de 
Twee Kamer. 
besluit: 
de middelen amendement Irrgang (circa € 42.670) te gebruiken om de 
wachtlijst WSW aan te pakken. 

 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

   
  B-STUKKEN  
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11. A Motie Bollenbedrijven Egmondermeer 

Motie GroenLinks: 
1. de op 26 september 2006 verleende vrijstelling en bouwvergunning 

met onmiddellijke ingang in te trekken  
2. verdere inspanningen om een complex te vestigen in de 

Egmondermeer te staken en naar een andere oplossing te zoeken 
met dhr. Verdegaal 

 
Motie PvdA: 
Draagt het college op: 
1. De op 26 september verleende vrijstelling en bouwvergunning in te 

trekken; 
2. De locatie Hoeverweg zo spoedig mogelijk in een bestuurlijk 

overleg met de provincie Noord-Holland aan de orde te stellen als 
de enige keuze voor bedrijfsvestiging in dit deel van de 
Egmondermeer; 

3. Voor zover noodzakelijk te zoeken naar een alternatieve oplossing 
voor de vestiging van dit bloembollenbedrijf in de meest brede zin 
en ruimtelijke context. 

 
Verworpen met 18 tegen (GB, PvdA, CDA, VVD) en 4 voor (GL, D66 
en BOBbes) na hoofdelijke stemming 
 
 
 
 
 
 
Aangehouden door indiener in afwachting van rechterlijke uitpraak. 

12. 
nr. 08-57 

Milieudienst Regio Alkmaar: jaarrekening 2006 en begroting 2008. 
besluit: 
1. In te stemmen met de jaarrekening 2006. 
2. In te stemmen met de begroting 2008. 
3. De MRA te verzoeken bij het aanleveren van de jaarrekening en 
 de begroting in komende jaren rekening te houden met de cyclus 
 van de raad. 
4. Zorgen uit te spreken over de ontwikkeling van het uurtarief en het 
 toekomstperspectief van de MRA. 
5. De MRA een opdracht te geven tot bezuinigen op 750 beleidsuren 
 voor de gemeente en onderzoek te doen naar bezuiniging op de 
 overheadkosten. 
6. In te stemmen met een concept brief aan het dagelijks bestuur 
 waarin bovengenoemde besluiten worden weergegeven. 

Ongewijzigd aangenomen, 20 voor (PvdA, CDA, BOBbes, D66, 
VVD, GB) en 2 tegen (GL) 
 
Toezegging: 
De raad ontvangt ter informatie de reactie van de Milieudienst Regio 
Alkmaar op deze brief. 
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13. 
nr. 08-58 

Kamperen in de gemeente Bergen: vaststellen van de beleidsnota.
Voorgesteld besluit: 
De nota “kamperen in de gemeente Bergen” (2 maart 2007) vast te 
stellen. 

Voorstel van de agenda afgevoerd en voor advisering terug 
verwezen naar de vakcommissie. 
Verzoek om stuk te behandelen inclusief de antwoorden van het 
college op de in de vorige commissie gestelde vragen. 

14. 
nr. 08-59 

Reconstructie Zeeweg, A. de Ruyterweg en gedeelte Pr. 
Hendrikstraat te Egmond aan Zee; verhogen investeringskrediet. 
besluit: 
Het krediet zoals opgenomen in de begroting, groot € 613.000 voor de 
reconstructie van de Zeeweg, A. de Ruyterweg en gedeelte Pr. 
Hendrikstraat te Egmond aan Zee, aan de uitgavenkant met € 130.000 
te verhogen tot € 743.000. Deze is gedekt door toegezegde subsidies, 
waardoor de inkomstenkant met € 130.000 wordt verhoogd tot € 
495.000. 
 

Ongewijzigd aangenomen, 21 voor en 1 tegen (de heer Houtenbos) 

15. 
nr. 08-60 
 

Procedure burgemeesterbenoeming. 
a. Profielschets. 
 Voorgesteld besluit: 
 1. de als bijlage bij het besluit gevoegde profielschets  
  burgemeester 2007 vast te stellen; 
 2. de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland van het 
  door de raad genomen besluit in kennis te stellen door  
  toezending van dit besluit en de commissaris uit te nodigen om 
  in de raadsvergadering van 26 september 2007 de profielschets 
  in ontvangst te nemen en hierover met de raad van gedachten 
  te wisselen. 
 
b. en c. Verordening en benoeming leden 
 vertrouwenscommissie. 
 Voorgesteld besluit: 
 1. een vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel VI, lid 1 van 
  de procedureregels in te stellen in verband met de vervulling 
  van de vacature van burgemeester; 
 2. de als bijlage bij het besluit gevoegde verordening, regelende 

Voorstel van de agenda afgevoerd: wordt besproken in 
aanwezigheid van de commissaris van de Koningin 
 
Verzoek CDA en D66 om de gemeentesecretaris toe te voegen als 
adviseur aan de vertrouwenscommissie. 
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  de taak, samenstelling, werkwijze en geheimhouding, van de 
  vertrouwenscommissie vast te stellen; 
 3. tot leden van de vertrouwenscommissie te benoemen: 
  a. , namens de fractie van GB; 
  b. , namens de fractie van de PvdA; 
  c. , namens de fractie van het CDA; 
  d. , namens de fractie van de VVD; 
  e. , namens de fractie van GL; 
  f. , namens de fractie van D66; 
  g. , namens de fractie van BOBbes; 
  en het college te verzoeken één lid van het college af te  
  vaardigen als adviseur van de vertrouwenscommissie en de 
  griffier aan de vertrouwenscommissie toe te voegen als  
  ambtelijk secretaris; 
 4. de vertrouwenscommissie op te dragen een begroting ter  
  dekking van de kosten van de werkzaamheden van de  
  commissie op te stellen en deze uiterlijk in oktober 2007 aan de 
  raad voor besluitvorming voor te leggen; 
 5. de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland van het 
  door de raad genomen besluit in kennis te stellen door  
  toezending van dit besluit. 
 

16. 
nr. 08-61 

Begroting 2007: stand van zaken onthouding goedkeuring 
begroting door Provinciale Staten. 
Voorgesteld besluit: 

a) Geen beroep aan te tekenen tegen de beslissing van GS over 
het niet als nog goedkeuren van de begroting 2007. 

b) Met kracht door te gaan met de inspanningen om te komen tot 
een structureel sluitende begroting. 

c) Dat met overtuiging te communiceren naar onze inwoners, 
onze medewerkers en GS. 

 
Besluit: 

a) Geen beroep aan te tekenen tegen de beslissing van GS over 

Gewijzigd aangenomen, raadsbreed (21 stemmen) 
 
Amendement VVD: aangenomen met 12 voor (GL, VVD< D66, CDA, 
BOBbes) en 9 tegen (PvdA, GB) 
Als beslispunt “d” toe te voegen 

Om op zo kort mogelijke termijn, voor de behandeling van de 
begroting 2008 en de 3e kwartaal rapportage, inzicht te verkrijgen 
in de besteding van de huidige budgetten over 2007, waarbij het 
niveau 2006 bepalend is en de onderuitputting van de 
investeringskredieten 

Als beslispunt “e” toe te voegen 
Het college op te dragen dit onderzoek uit te voeren zo mogelijk 
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het niet als nog goedkeuren van de begroting 2007. 
b) Met kracht door te gaan met de inspanningen om te komen tot 

een structureel sluitende begroting. 
c) Dat met overtuiging te communiceren naar onze inwoners, 

onze medewerkers en GS 
d) Om op zo kort mogelijke termijn, voor de behandeling van de 

begroting 2008 en de 3e kwartaal rapportage, inzicht te 
verkrijgen in de besteding van de huidige budgetten over 2007, 
waarbij het niveau 2006 bepalend is en de onderuitputting van 
de investeringskredieten 

e) Het college op te dragen dit onderzoek uit te voeren zo mogelijk 
door inschakeling van externen 

f) De kosten van dit onderzoek, tot een maximum van € 
40.000,00 te dekken door een onttrekking uit de post 
onvoorzien 2007 

 
 

door inschakeling van externen 
Als beslispunt “f” toe te voegen 

De kosten van dit onderzoek, tot een maximum van € 40.000,00 te 
dekken door een onttrekking uit de post onvoorzien 2007 

 
Toezegging: 
College stelt ten behoeve van de raad een brief op gericht aan 
Gedeputeerde Staten, in lijn met de in de raad gevoerde discussie. De 
brief wordt aangeleverd als nazending ten behoeve van de commissie 
Bestuurlijke Zaken van september 2007. College communiceert over 
de mening van de raad met de bevolking van Bergen na verzending 
van de bewuste brief. 

17. 
nr. 08-62 

Jaarrekening 2006: meerwerk en meerkosten 
accountantscontrole. 
besluit: 
1. In te stemmen met de extra kosten accountantscontrole Sisa, 
 bijlage jaarrekening 2006 van € 6.250. 
2. In te stemmen met de extra kosten accountantscontrole 
 jaarrekening 2006 van € 21.000. 
3. In te stemmen met het onttrekken van € 20.997 aan het budget 
 invoering Rekenkamer ter dekking van de niet gereserveerde 
 meerkosten accountantscontrole jaarrekening 2006 en 
 accountantscontrole Sisa jaarrekening 2006. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
Toezegging / agendering: 
Commissie van Onderzoek levert de het voorstel en de verordening op 
de rekenkamercommissie aan voor bespreking in de cyclus van 
oktober 2007. 

18. 
nr. 08-63 

Initiatiefvoorstel: stimuleren innovatief ondernemen toerisme en 
recreatie: indiener VVD-fractie. 
Door de VVD is een initiatiefvoorstel ingediend. 
Voorgesteld besluit: 
1. De nota strandbeleid in november 2007 vast te stellen. 

Gewijzigd aangenomen, voor CDA, VVD, D66 en PvdA met 
uitzondering van de heer Van Huissteden, tegen GL, GB en de heer 
Van Huissteden. 
 
Wijziging voorgesteld besluit door indiener VVD:  
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2. Dat het stimuleren en mogelijk maken van innovatief ondernemen 
 op het gebied toerisme en recreatie, onderdeel uitmaakt van het 
 strandbeleid. 
3. De nota strandbeleid zo wordt uitgewerkt dat aanvragen voor 
 experimenten zoals bijvoorbeeld het Beach Spa & Wellness, 
 hieraan getoetst worden voor aanvang van het badseizoen 2008. 
 
besluit: 
1. Dat het stimuleren en mogelijk maken van innovatief ondernemen 

op het gebied toerisme en recreatie, onderdeel uitmaakt van het 
strandbeleid. 

2. De nota strandbeleid zo wordt uitgewerkt dat aanvragen voor 
experimenten zoals bijvoorbeeld het Beach Spa & Wellness, 
hieraan getoetst worden voor aanvang van het badseizoen 2008. 

beslispunt 1 ingetrokken op basis van de toezegging van het college 
 
Toezegging: 
Raad ontvangt in december 2007 voorlopig standpunt van het college 
ten aanzien van strandbeleid en innovatief ondernemen, in april 2008 
definitief voorstel en het college zal innovatieve projecten tussentijds 
serieus bekijken. 

19. 
 

Beantwoording schriftelijke vragen. 
2007 - nr. 4 - Het uitblijven bezwaarprocedure Verdergaal. 
 

 
Geen nadere discussie gewenst. 

20. Afscheid vertrekkend raadslid mevrouw A.M.C. Schep (D66). 
 

• De voorzitter en de heren Bijl en Ooijevaar nemen afscheid van 
mevrouw Schep; 

• Mevrouw Schep richt het woord tot de raad. 
21. 
  

Sluiting. 
 

00:30 uur 
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