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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

Afgevoerd worden: 
• Agendapunt 14: voorzitter commissie van Onderzoek constateert 

dat het besluit niet klopt en verzoekt om afvoeren van het punt. 
• Agendapunt 15: nog niet rijp voor behandeling. 
Agendapunt 13.b.: vertrouwelijkheid waartoe is besloten bij de 
discussie in commissieverband wordt opgeheven. 
Toegevoegd wordt (VVD tegen, overige fracties voor) 
Interpellatie verkoop De Oorsprong,  
agendapunt 8 a, vooraf gaand aan de bespreekstukken. 
 

3. Met gebruikmaking van artikel 38 van het reglement van orde zijn 
er schriftelijke vragen gesteld door de fractie van BOBbes over: 
- 2006 - nr. 33 - Nieuwe Bergense School; 
- 2006 - nr. 34 - Vergunningverlening kampeerterrein 
Koningshof. 
 

Voor kennisgeving aangenomen 

4. Ingekomen stukken. 
 

Conform afdoeningsvoorstellen 

   
 A-STUKKEN 

 
 

5. 
nr. 01-01 

Deelname experiment stemmen in willekeurig stembureau. 
besluit: 
Deel te nemen aan het experiment stemmen in willekeurig stembureau 
tijdens de Provinciale Staten verkiezingen van 7 maart 2007. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

6. 
nr. 01-02 

Wijziging incassotermijnen in belastingverordeningen. 
besluit: 
Vast te stellen: 
- verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 
 2007; 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
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- verordening op de heffing en de invordering van onroerende 
 zaakbelastingen 2007; 
- verordening op de heffing en de invordering van 
 afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2007; 
- verordening op de heffing en de invordering van rioolrechten 2007.
 

7. 
nr. 01-03 

Beslissing op bezwaarschriften van de heer P.B. te Schoorl, 
familie K.-B. te Bergen en de heer A.H.F.R. te Alkmaar, tegen 
voorbereidingsbesluit herziening alle bestemmingsplannen 
voormalige gemeente Schoorl. Noordelijk deel bestemmingsplan 
“Weidegebied 1994” en alle bestemmingsplannen in zuidelijk deel 
dorpskern Bergen. 
besluit: 
- de bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren; 
- de bezwaarschriften ongegrond te verklaren onder aanpassing 
 van de benamingen van de bestemmingsplannen in het bestreden 
 besluit. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
Stemverklaring BOBbes: 
De gevraagde en toegezegde informatie is niet geleverd.  

8. 
nr. 01-04 

Beslissing op bezwaarschrift van de heer N.P. te Egmond aan 
Zee, tegen afwijzing toekenning schadevergoeding.   
besluit: 
Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

   
 B-STUKKEN 

 
 

 Interpellatie Verkoop De Oorsprong 
Vragen gesteld in de interpellatie (volledige tekst inclusief motivatie en 
feiten in het interpellatiedocument terug te vinden) 
Is de verantwoordelijke wethouder op de hoogte van de inhoud van de 
genoemde brief van de SWB, de dato 6 november 2006?  
Onderschrijft de verantwoordelijke wethouder het standpunt dat indien 
een belangrijke welzijnsaccommodatie met sluiting wordt bedreigd de 
gemeenteraad hierover op een zo kort mogelijke termijn dient te 

 
 
Motie GroenLinks: verworpen (VVD, GB, BOBbes, CDA en PvdA 
tegen, GL en D66 voor) 
Overwegende dat: 
- de wethouder de raad onjuiste informatie heeft verschaft over de 

mogelijkheden om verkoop van De Oorsprong in december 2006 
te voorkomen; 
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worden geïnformeerd?  
Is er tijdens het college beraad van 14 november 2006, waar is 
besloten €56.000 beschikbaar te stellen voor de SWB, gesproken over 
een mogelijk (nood)krediet om verkoop van De Oorsprong te 
voorkomen? Indien dat niet is gebeurd, waarom niet? Indien wel, wat 
waren de overwegingen om de raad niet om een dergelijk krediet te 
vragen?  
Waarom heeft de verantwoordelijke wethouder de dreigende verkoop 
van De Oorsprong niet aan de orde gesteld in de raadsvergadering 
van 28 november of 19 december 2006?  
Had de verkoop van De Oorsprong in december voorkomen kunnen 
worden als de wethouder de raad een (nood)krediet had gevraagd in 
november of december 2006 en dit krediet beschikbaar was gesteld?  
Had de verkoop van De Oorsprong in december voorkomen kunnen 
worden als de wethouder had besloten de bevoorschotting van de 
subsidie van 2007 met twee weken te vervroegen?  
Had het college na 7 december kunnen besluiten om de 
bevoorschotting van de subsidie van 2007 te vervroegen?  
Had het college na 7 december kunnen besluiten om de raad te 
informeren over de dreigende verkoop van De Oorsprong en in de 
raadsvergadering van 19 december 2006 hiervoor met een voorstel 
kunnen komen?  
Blijft de wethouder bij het standpunt dat de commissie 
maatschappelijke zaken tijdens de vergadering van 7 december 2007 
is verteld dat er “vooralsnog geen mogelijkheden bestaan om nog 
aanvullende middelen beschikbaar te stellen in afwachting van het op 
te stellen structureringsplan” 
Deelt de wethouder de mening van de fractie van GL dat 
bovenstaande uitspraken tegenstrijdig zijn met elkaar?  
Kan de wethouder aangeven welke van bovenstaande uitspraken juist 
zijn? Wordt het activiteitenaanbod in de kern Schoorl nu wel of niet 
gegarandeerd?  
Wat wordt bedoeld met de aanduiding “elders” in het hierboven 
aangehaalde citaat? Is “elders” elders in de gemeente Bergen of elders 

- de wethouder de verkoop van De Oorsprong in december had 
kunnen voorkomen, waardoor de toekomst van De Oorsprong 
onderwerp had kunnen worden van een politiek debat over de 
herstructurering van de SWB en het accommodatiebeleid Schoorl; 

Spreekt zijn afkeuring uit over het door de wethouder gevoerde beleid 
 
 
Toezegging: 
College onderzoekt en informeert raad over de risico’s die de 
gemeente loopt ten aanzien van onroerend goed en welke 
maatregelen mogelijk zijn / nodig zijn om die risico’s af te dekken 
respectievelijk op te heffen.  
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in de kern Schoorl?  
Idem voor het misschien “nieuw te bouwen pand”. In de kern Schoorl 
of in de gemeente Bergen? 

9. 
nr. 01-05 
 

Tijdelijke huisvesting Lucubertschool en Matthieu 
Wiegmanschool, huisvesting gemeenteraad. 
Voorgesteld besluit: 
- in te stemmen met gebruik Elkshove voor tijdelijke huisvesting van 
 De Lucebertschool gedurende de bouwperiode van de Nieuwe 
 Bergense School; 
- in te stemmen met het gebruik van de 1e etage van De Beeck ten 
 behoeve van de gemeenteraad, vergaderingen derden en 
 gemeentelijke organisatie. 
 
Besluit: 
in te stemmen met gebruik Elkshove voor tijdelijke huisvesting van De 
Lucebertschool gedurende de bouwperiode van de Nieuwe Bergense 
School; 

Gewijzigd aangenomen, PvdA, CDA, GL, VVD, GB voor, tegen 
BOBbes, D66 
 
 
 
Amendement GroenLinks: raadsbreed aanvaard 
Het tweede beslispunt te schrappen en in een volgende 

raadsvergadering terug te komen op de consequenties van de 
huisvesting ten behoeve van de gemeenteraad, vergaderingen 
derden en gemeentelijke organisatie. 

 
Amendement GemeentebelangenBES: niet in stemming aangezien 
andere amendement verstrekkender was 
Het tweede beslispunt veranderen in: instemmen met het tijdelijk 
gebruik van de 1e etage ….. 
 
Toezegging: 
Raad ontvangt in cyclus maart 2007 informatie over stand van zaken 
Nieuwe Bergense School en de financiële gevolgen van de uitloop in 
de tijd van de realisatie van het bouwproject. 

10. 
nr. 01-06 
  

Globaal inrichtingsplan Hof te Bergen. 
Voorgesteld besluit: 
1. In te stemmen met het voorgestelde Globaal inrichtingsplan voor 
 het Hof te Bergen (= Oude Hof), Maesdammerhof, Meerwegbos. 
2. Het in 2005 voor de 2e fase van de reconstructie van het Oude Hof 
 te Bergen beschikbaar gestelde investeringskrediet, groot € 
 189.000, welke gedekt is door toegezegde subsidies van € 
 189.000, af te ramen. 
3. Een investeringskrediet groot € 1.094.000, beschikbaar te stellen 
 voor de 2e fase van de reconstructie van het Oude Hof te Bergen, 
 onder voorwaarde dat dit krediet gedekt wordt door toegezegde 

Gewijzigd aangenomen, raadsbreed. 
 
 
Amendement PvdA:raadsbreed aangenomen 

Ten aanzien van het globaal Inrichtingsplan Het Oude Hof de 
volgende aanvullende en gewijzigde uitgangspunten te hanteren 
en die ook bij de uitwerking van de deelplannen voor de uitvoering 
te betrekken: 
6. Het fietsverkeer over het Oude Hof in stand te laten op de 

bestaande route vanaf de Sluislaan naar de Eeuwige Laan; 
7. Het laantje tussen de Lindelaan en de Brederodelaan niet te 
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 subsidies van € 1.094.000. 
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. 
 
Besluit: 

1. In te stemmen met het voorgestelde Globaal Inrichtingsplan 
voor het Hof te Bergen ( = Oude Hof), Maesdammerhof, 
Meerwegbos. 

 
1.a. Ten aanzien van het globaal Inrichtingsplan Het Oude Hof de 
volgende aanvullende en gewijzigde uitgangspunten te hanteren 
en die ook bij de uitwerking van de deelplannen voor de uitvoering 
te betrekken: 

1. Het fietsverkeer over het Oude Hof in stand te laten op de 
bestaande route vanaf de Sluislaan naar de Eeuwige Laan; 

2. Het laantje tussen de Lindelaan en de Brederodelaan niet 
te herstellen; 

3. De wandelpaden niet uit te voeren in halfverharding, maar 
te handhaven als onverharde voetpaden; 

4. De parkeerproblematiek nader uit te werken in fase 2, 
waarbij ook extra onderzoek gedaan zal worden naar 
mogelijk aanvaardbare alternatieven en deze terug te 
koppelen naar de commissie; 

5. Met de aanbesteding van de werkzaamheden zal pas 
begonnen worden nadat een overzicht en planning van de 
werkzaamheden in de 2e en 3e fase aan de commissie 
Ruimte en Beheer is overlegd. 

 
2. Het in 2005 voor de 2e fase van de reconstructie van het Oude 

Hof te Bergen beschikbaar gestelde investeringskrediet, groot € 
189.000,-, welke gedekt is door toegezegde subsidies van € 
189.000,-, af te ramen. 

herstellen; 
8. De wandelpaden niet uit te voeren in halfverharding, maar te 

handhaven als onverharde voetpaden; 
9. De parkeerproblematiek nader uit te werken in fase 2, waarbij 

ook extra onderzoek gedaan zal worden naar mogelijk 
aanvaardbare alternatieven en deze terug te koppelen naar de 
commissie; 

10. Met de aanbesteding van de werkzaamheden zal pas 
begonnen worden nadat een overzicht en planning van de 
werkzaamheden in de 2e en 3e fase aan de commissie Ruimte 
en Beheer is overlegd. 

 
Amendement BOBbes: verworpen (BOBbes voor, overige fracties 
tegen) 
Bij de uitwerking van het globaal Inrichtingsplan Het Oude Hof te 
Bergen in deel- en/of uitvoeringsplannen uit te gaan van het autoluw 
inrichten van het hele plangebied (inclusief eilanden), en uitsluitend en 
maximaal datgene aan parkeren toe te staan zoals dit bij de 
overdracht aan de Volkshogeschool indertijd positief was benoemd. 
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3. Een investeringskrediet, groot € 1.094.000,- beschikbaar te 

stellen voor de 2e fase van de reconstructie van het Oude Hof 
te Bergen onder voorwaarde dat dit krediet gedekt wordt door 
toegezegde subsidies van € 1.094.000. 

 
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. 

 
11. 
nr. 01-07 

Bezwaarschrift van de heer L.L. te Egmond aan den Hoef tegen 
het raadsbesluit van 28 februari 2006. 
besluit: 
1. De bezwaren van de heer L.L. te Egmond aan den Hoef, tegen het 
 raadsbesluit van 28 februari 2006, ongegrond te verklaren en dit 
 besluit onder aanvulling van de motivering als aangegeven in het 
 raadsvoorstel te handhaven. 
2. Het verzoek om toekenning van een vergoeding voor gemaakte 
 kosten van rechtsbijstand in het kader van deze 
 bezwaarschriftprocedure, af te wijzen. 
 

Ongewijzigd aangenomen: VVD, PvdA, GB, BOBbes voor en CDA, 
GL, D66 tegen 

12. 
nr. 01-08 
 

Beroep tegen tracébesluit N9 Koedijk-De Stolpen van 15 
december 2006. 
Voorgesteld besluit: 
- Beroep in te stellen volgens de bij het raadsvoorstel gevoegde 
 concept brief, tegen het tracébesluit N9 Koedijk-De Stolpen, van 
 15 december 2006. 
- Het college te mandateren tot het instellen van dat beroep. 
 
Besluit: 
 

 
 
Amendement GB: niet in stemming, door indiener nl gewijzigd (zie 
verderop) 
Beslispunt 1 aan te vullen met de volgende tekst: 

Met dien verstande dat de conceptbrief tekstueel aangepast wordt 
op de laatste pagina, 4de alinea met de toevoeging: ...., waarbij 
wij het beeld hadden en nog hebben van een minimaal half 
verdiepte aanleg van het tracé over de gehele afstand van de 
omleiding. 
Dit komt in plaats van de zinsnede “…over een grotere afstand” 

Gewijzigd in: raadbreed aangenomen 



Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op 30 januari 2007 
 

agendapunt 
en 
voorstelnr.  

onderwerp 
en  
voorgesteld besluit 

 
opmerkingen 

 
 

besluitenlijst vergadering gemeenteraad 30-01-2007   pagina 8 van 12 

Beslispunt 1 aan te vullen met de volgende tekst: 
Met dien verstande dat de conceptbrief tekstueel aangepast wordt 
op de laatste pagina, 4de alinea met de toevoeging: ...., waarbij 
wij het beeld hadden en nog hebben van een verdiepte aanleg 
van het tracé over de gehele afstand van de omleiding. 

Dit komt in plaats van de zinsnede “…over een grotere afstand” 
 
Motie PvdA: door indiener ingetrokken op grond van toezegging 
college 

Verzoekt het college om met de provincie Noord-Holland en 
Rijkswaterstaat afspraken te maken over aangepaste 
bedieningstijden van de Schoorldammerbrug ten behoeve van de 
scheepvaart en ook een hierbij passende en betere 
verkeersregeling van de VRI op het kruispunt N9-Damweg in te 
stellen, en deze maatregelen zo snel mogelijk te laten ingaan 
uiterlijk 1 juni 2007. 

 
13. a. 
nr. 01-09 

Planning project herziening bestemmingsplannen. 
besluit: 
In te stemmen met de nieuwe planning van het project herziening 
bestemmingsplannen voor 2007, zoals opgenomen in het overzicht 
“planning project herziening bestemmingsplannen”. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 

13. b. 
nr. 01-12 

13. b. Voorbereidingsbesluit. 
besluit: 

a. het voorbereidingsbesluit van 27 juni ten behoeve van de 
herziening van de bestemmingsplannen Landelijk Gebied 
Noord, Schoorl-Dorpskern en omliggende kernen en Bergen, 
dorpskern Zuid, in te trekken; 

b. een voorbereidingsbesluit te nemen ten behoeve van de 
herziening van de bestemmingsplannen Landelijk Gebied 
Noord, Schoorl-Dorpskern en omliggende kernen en Bergen, 
dorpskern Zuid, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende kaart. Dit betreft alle bestemmingsplannen van 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed 
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de voormalige gemeente Schoorl, uitgezonderd het 
bestemmingsplan Duingebied, en de bestemmingsplannen 
van het Zuidelijk deel van de dorpskern van Bergen en het 
noordelijk deel van het bestemmingsplan Weidegebied 1994 
van de voormalige gemeente Bergen; 

c. aan het voorbereidingsbesluit genoemd onder b. voor wat 
betreft de vanuit natuur- en landschapsoogpunt belangrijke 
gronden, zoals groen gearceerd aangegeven op de bij dit 
besluit behorende kaart, de volgende voorschriften te 
verbinden: 

 1. het is verboden op of in deze gronden zonder of in 
afwijking van een schriftelijk vergunning van 
burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de 
volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, 
of werkzaamheden uit te voeren: 
 a. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen 

of egaliseren van de bodem; 
   b. het aanleggen of verharden van wegen, paden (niet 

zijnde kavelpaden) banen of parkeergelegenheid en 
het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen; 

   c. het aanleggen van dijken of andere taluds of het 
vergraven of ontgraven van reeds aanwezige dijken 
of taluds; 

   d. het aanbrengen van boven- of ondergrondse 
transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 
de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur; 

   e. het beplanten van gronden met houtgewassen, ter 
plaatse waar de gronden niet reeds met 
houtgewassen zijn beplant; 

   f. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of 
andere opgaande beplanting alsmede het 
verwijderen van oevervegetaties; 
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   g. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, 
verruimen of dempen van aanwezige waterlopen; 

   h. het aanleggen of aanbrengen van 
oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen; 

 2. de verbodsbepaling onder 1. is niet van toepassing op 
werken of werkzaamheden die: 

  a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de 
bestemming betreffen; 

  b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van 
kracht worden van et plan; 

  c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een 
verleende vergunning; 

 3. de werken en werkzaamheden als bedoeld onder 1. zijn 
slechts toelaatbaar, indien daardoor de landschaps- en 
natuurwaarden van de gronden niet onevenredig worden 
of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden 
voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden verkleind; 

d. dit voorbereidingsbesluit alsmede het besluit onder a. treden 
in werking op 1 februari 2007. 

 
   

14. 
nr. 01-10 

Normenkader rechtmatigheid 2006. 
Voorgesteld besluit: 
Voor de controle van de jaarrekening 2006 het normenkader voor de 
controle van de financiële rechtmatigheid vast te stellen, bestaande uit:
a. externe wet- en regelgeving zoals aangegeven in de kolom 
 wetgeving extern van het bij dit raadsbesluit gevoegde overzicht 
 (bijlage 1 het normenkader 2006 voor de rechtmatigheidcontrole 
 gemeente Bergen). 
b. verordeningen vastgesteld door de raad van de gemeente Bergen, 
 zoals aangegeven in de kolom regelgeving intern van het bij dit 
 raadsbesluit gevoegde overzicht (bijlage 1 het normenkader 2006 
 voor de rechtmatigheidcontrole gemeente Bergen). 

Afgevoerd  
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c. raads- en collegebesluiten voor zover deze een nadere uitwerking 
 zijn van hogere wet- en regelgeving en betrekking hebben op de 
 financiële beheershandelingen en zoals aangegeven in de kolom 
 regelgeving intern van het bij dit raadsbesluit gevoegde overzicht 
 (bijlage 1 het normenkader 2006 voor de rechtmatigheidcontrole 
 gemeente Bergen). 
d. de specifieke geldstromen zoals aangegeven in de kolom 
 specifieke doeluitkering van het bij dit raadsbesluit gevoegde 
 overzicht (bijlage 1 het normenkader 2006 voor de 
 rechtmatigheidcontrole gemeente Bergen. 
e. voor verordeningen, raads- en college besluiten opgenomen in het 
 bij dit raadsbesluit gevoegde overzicht (bijlage 1 het normenkader 
 2006 voor de rechtmatigheidcontrole gemeente Bergen) gelden de 
 door het college gegeven kaders uit het toetsingskader. 
 Verordeningen, raads- en collegebesluiten die niet voorkomen in 
 het toetsingskader mogen in zijn geheel door de accountant 
 worden getoetst. 
f. de programmabegroting 2006. 
 

15. 
nr. 01-11 

Externe inhuur ten behoeve van bureau griffier. 
: 
 

Afgevoerd 

   
  BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. 

 
 

16. - 2006 - nr. 29 - Besluitvorming zienswijzen. 
 
- 2006 - nr. 30 - Juistheid jaarrekening en begrotingsinfo. 
 
- 2006 - nr. 31 en 32 - Vertraging in beantwoording van 
 schriftelijke vragen over onrechtmatige uitgaven (31) en over 
 ontwikkeling centrum Bergen (32). 

 
- 2006 - nr. 31 - Onrechtmatige uitgaven. 

Indiener bij enkele schriftelijke vragen nadere vragen / 
opmerkingen gesteld / gemaakt. 
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- 2006 - nr. 34 - Vergunningverlening kampeerterrein 
 Koningshof. 
 
- 2006 - nr. 32  - Ontwikkeling centrum Bergen. 
 

17. Sluiting. 
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