
BESLUITENLIJST  
vergadering van de gemeenteraad gehouden op 29 mei 2007 

 
 
Aanwezig: 
raadsleden:   
mw. J.W.W.M. Boers (CDA) 
dhr. M.J. Bijl (GB) 
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): aanwezig tot punt 10 
dhr. T. Meedendorp (VVD)  
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): aanwezig tot punt 11 
dhr. D. Zwart (CDA)  

Aanwezig: 
 
voorzitter:   
dhr. A.Ph. Hertog 
 
griffier: 
mw. I.J.M. Romijn-Speekenbrink 
 
wethouders:   
dhr. J. Mesu 
dhr. J.A. Stam 
mw. E. Trap 
 

Afwezig met kennisgeving: 
mw. LJ.L. Luttik-Swart (GB): aanwezig vanaf punt 
10; 
dhr. F. Zomers (BOBbes): aanwezig vanaf punt 
11; 
wethouder A. Plomp. 
 
Loting voor hoofdelijke stemming: 
Niet van toepassing 

 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen in de vergadering gehouden op 26 juni 2007 
 
de griffier   de voorzitter 
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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

Ongewijzigd vastgesteld 
• Verzoek GB aanhouden agendapunt 10, reorganisatie 

gemeente Bergen tot na de besluitvorming over de 
Perspectiefnota: verworpen (GB voor, overige fracties tegen) 

3. a. Notulen raadsvergadering 19 december 2006. 
 
b. Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2007. 
 
c. Notulen raadsvergadering 27 maart 2007. 
 
d. Verslag vragenhalf uur 24 april 2007. 
 
e. Notulen raadsvergadering 24 april 2007. 
 
f. Toezeggingenlijst raadsvergadering tot en met november 
 2006. 
 
g. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in kader van 
 preventief toezicht tot en met mei 2007. 
 

a. gewijzigd vastgesteld conform wijzigingsvoorstel 
 
b. gewijzigd vastgesteld conform wijzigingsvoorstellen 
 
c. gewijzigd vastgesteld conform wijzigingsvoorstellen 
 
d. ongewijzigd vastgesteld 
 
e. gewijzigd vastgesteld conform wijzigingsvoorstel 
 
f. lijst is geheel doorlopen: afgevoerde punten zijn geplaatst op de 
lijst afgevoerde toezeggingen raad waarop afdoening is na te lezen. 
 
 
g. lijst incompleet: voor volgende raad actuele en complete lijst 
leveren 

4. Met gebruikmaking van artikel 38 van het reglement van orde zijn 
er schriftelijke vragen gesteld door de fractie van BOBbes over: 
 
a. 2007 - nr. 1: Emmalaan 5 -  Ruimtelijke procedure en mogelijke 
 voorkeursbehandeling. 
 
b. 2007 - nr. 2: Uitvoering voorbereidingsbesluit en artikel 19 WRO 
 procedures. 
 
c. 2007 - nr. 3:  (On)mogelijkheden tot gebruik van onjuistheden door 
 de gemeente tijdens juridische procedures en transparantie 
 besluitvorming. 

 
 
 
a. voor kennisgeving aangenomen 
 
 
b. voor kennisgeving aangenomen 
 
 
c. voor kennisgeving aangenomen 
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5. Ingekomen stukken. 

 
a. Ingekomen stukken lijst van april 2007. 
 
 
b. Ingekomen stukken lijst van mei 2007. 
 

 
 
a. wijziging afdoening ingekomen stuk nummer …; 

overige afdoeningen conform voorstel. 
 
b. conform voorstel afdoening akkoord 

   
 A-STUKKEN 

 
 

   
6. 
nr. 05-36 

Benoeming bestuurslid SOVON. 
besluit: 
De heer J.J.A.S. Houtenbos (VVD) wordt met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010 benoemd, als 
bestuurslid van de Stichting Openbaar Onderwijs Noord-Holland-
Noord. 
 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

7. 
nr. 05-37 

Benoeming loco-griffier. 
besluit: 
1. De heer D. de Vries te benoemen als loco-
 griffier/beleidsmedewerker van de raad van Bergen voor 36 uur 
 met een tijdelijke aanstelling voor de periode 1 juli 2007 tot 1 juli 
 2008 en de kosten structureel te dekken uit de vacatureruimte op 
 de functies loco-griffier/beleidsmedewerker bureau griffier. 
2. De heer D. de Vries, vooruitlopend op zijn aanstelling als loco-
 griffier van de raad van Bergen, te benoemen per 29 mei 2007. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

   
 B-STUKKEN  
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8. 
nr. 05-38 

Jaarstukken 2006. 
 
a. Jaarstukken 2006. 
   
b. Accountantsrapport en accountantsverklaring behorende bij de 
 jaarrekening 2006. 
 
c. Bestemming saldo jaarrekening 2006. 
 
d. Rapport van bevindingen van de Commissie van Onderzoek. 
 
Besluit: 
vast te stellen de jaarrekening 2006 van de gemeente Bergen met de 

hierna volgende totalen wegens baten en lasten genoemd in de 
programmarekening en het daaruit voortkomende voordelige 
rekeningsaldo vóór bestemming; 

 
   Resultaat  Baten   Lasten 

  
   € 54.546.129  € 53.399.312  € 1.146.817 
 
b in te stemmen met de volgende toevoegingen/onttrekkingen 

aan reserves per saldo per programma (conform genomen 
raadsbesluiten); 

  
Programma 1 burgers en bestuur € 262.418
Programma 2 wonen € 258.221
Programma 3 veiligheid € 31.013
Programma 4 voorzieningen € 730.018
Programma 5  economie € 37.646
Programma 6 verkeer en vervoer € 78.369
Programma 7 ruimtelijke ontwikkeling € 84.263
Programma 8 zorg € 32.008

 
 
a.  
 
b.  
 
 
c.  
 
d.  
 
Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
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Programma 9 middelen € 896.541
Totaal € 2.410.497

 
 
c vast te stellen de jaarrekening 2006 van de gemeente Bergen 

met de hierna volgende  
totalen wegens baten en lasten genoemd in de 
programmarekening en het daaruit voortkomende voordelige 
rekeningsaldo na bestemming; 

 
  Resultaat   Baten   Lasten 

                           
€ 56.871.014     € 53.313.700  € 3.557.314 

 
d tot:  

1 een toevoeging aan de Algemene 
reserve van € 1.661.916

2 de vorming van een Reserve 
herhuisvestingkosten 
accommodatiebeleid van  € 80.398

3 de vorming van een Reserve 
afschrijvingslasten  
Rondelaan 34 van 

€ 1.815.000

Totaal € 3.557.314
            zijnde het voordelige rekeningsaldo na bestemming; 
 
e vast te stellen de jaarstukken 2006 van de gemeente Bergen; 
 
f in te stemmen met de overheveling van (restant)budgetten 

2006 naar 2007 ad  
€ 207.525  conform onderstaande specificatie; 

  
1• Budget voor het Raadpleegprogramma voor 

de digitale bestemmings-
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    plannen 
2• Restant budget voor het rationeel 
beheersysteem wegen 

€ 37.500

3• Restant budget voor afronding van de 
gebiedsvisie 

€ 46.025

4• Restant projectbudget digitale dienstverlening € 60.000
5• Restant onderhoudsbudget voor musea € 22.000
Totaal € 207.525

 
 
g in te stemmen met een onttrekking aan de algemene reserve 

van € 207.525 ter dekking van de lasten zoals die zijn genoemd 
onder beslispunt f  van dit besluit, conform bijgevoegde 
begrotingswijziging; 

 
h dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 

moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, 
goedkeuring van de begrotingswijziging zoals genoemd onder 
beslispunt g van dit besluit door Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Holland is verkregen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezegging(en): 
Adviezen voortvloeiend uit rapport van bevindingen en 
accountantsrapportage worden door overgenomen in verdere 
procesgang implementatie planning en control cyclus. 

9. 
nr. 05-39 

1e Kwartaalrapportage 2007. 
Voorgenomen besluit: 
 
 
besluit: 
1. de 1e kwartaalrapportage 2007 voor kennisgeving aan te nemen; 
2. de structurele, financiële afwijkingen opgenomen in de 1e 

kwartaalrapportage 2007 mee te nemen in de Perspectiefnota 
2007; 

Gewijzigd aangenomen, 22 voor (GB, VVD, D66, GL, CDA, PvdA) en 
1 tegen (BOBbes). 
 
Stemverklaring BOBbes: akkoord met beslispunt 1, tegen beslispunten 
2 en 3 
 
Amendement college: aangenomen 
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3. alle financiële afwijkingen die zijn opgenomen in de 1e 
kwartaalrapportage 2007 te voorzien van een financiële dekking en 
op te nemen in de 2e kwartaalrapportage 2007 en deze aan de 
raad voor te leggen. 

 

Toezegging(en): 
Vanaf de 2e kwartaalrapportage over 2007 ontvangt de raad een 
concept raadsbesluit dat amendeerbaar is. 
 

10. 
nr. 05-40 

Reorganisatie gemeente Bergen: instellen van een reserve ten 
behoeve van de kosten. 
Voorgesteld besluit: 
1. In te stemmen met de notitie “Reorganisatie ambtelijke organisatie 
 Bergen: aanleiding, richting en aanpak”. 
2. In te stemmen met de vorming van een Reserve Reorganisatie 
 van € 185.000. Deze reserve kan gevormd worden uit de 
 algemene reserve waarin een bedrag is gestort van € 1.661.916 
 als gevolg van het voordelig saldo van de jaarrekening 2006 na 
 bestemming. 
3. In te stemmen met het onttrekken van € 185.000 in 2008 uit de 
 hierboven genoemde Reserve Reorganisatie ter dekking van de te 
 maken kosten voor 2008. 
4. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2007 en 2008, 
 conform bijgevoegde begrotingswijziging. 
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. 
 
Besluit 
1. In te stemmen met de notitie “Reorganisatie ambtelijke organisatie 
 Bergen: aanleiding, richting en aanpak”. 
2. In te stemmen met de vorming van een Reserve Reorganisatie 
 van € 185.000 en deze te dekken uit een onttrekking uit de 
Algemene Reserve. 
3. In te stemmen met het onttrekken van € 185.000 in 2008 uit de 
 hierboven genoemde Reserve Reorganisatie ter dekking van de te 
 maken kosten voor 2008. 

Gewijzigd aangenomen, 18 voor (VVD, D66, GL, BOBbes, CDA, 
PvdA) en 4 tegen (GB). 
 
Amendement: raadsbreed aangenomen 

• Schrappen bij beslispunt 2 2e zin; 
• Toevoegen aan beslispunt 2 aanvullend aan eerste zin “en 

deze te dekken uit een onttrekking uit de Algemene Reserve” 
 
Toezegging(en): 
Reorganisatie: raad ontvangt organogram van de beoogde 
organisatie; 
Reorganisatie: voortgang wordt gerapporteerd in cyclus 
oktober/november 2007, daarna voortgang gerapporteerd via 
kwartaalrapportages 
 
Agendering: 
Reorganisatie: voortgang bespreken in cyclus oktober/november 2007 
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4. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2007 en 2008, 
 conform bijgevoegde begrotingswijziging. 
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. 
 

11. Motie homohuwelijken zonder voorbehoud. 
Verzoekt het college: 
- bij het aanstellen van nieuwe ABS-en en BABS-en expliciet de vraag 
te stellen of de toekomstige ambtenaar ethische bezwaren heeft met 
het huwen van personen van gelijk geslacht; 
-alleen ABS-en en BABS-en aan te stellen die aangeven daarmee 
geen problemen te hebben; 
- om in de instructies, taakomschrijving en reglement op te nemen dat 
een ABS en BABS alle wettelijke huwelijken dient te voltrekken; 

Ongewijzigd aangenomen, 16 voor (GB (4x), VVD, D66, GL, PvdA) 
en 5 tegen (CDA) 

12. Sluiting. 
 

23:40 uur 
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