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dhr. J.A.M. Haring (GB) 
dhr. A. Hietbrink (GL) 
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1. Opening. 
 

De burgemeester bedankt namens wethouder Trap alle raadsleden 
voor de wenskaarten en bloemen die zij heeft ontvangen 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

Op voorstel van de burgemeester en met goedkeuring door de raad 
wordt het volgende agendapunt geschrapt: Punt 5 benoeming griffier. 
Op verzoek van de raad wordt punt 9,  Vergadermodel gemeenteraad 
van Bergen, een hamerstuk. 
 

3. a. Besluitenlijst raadsvergadering gehouden op 5 maart 2008. 
 
 
b. Notulen raadsvergadering gehouden op 5 maart 2008. 
 
 
 
c. Toezeggingenlijst bijgewerkt tot 5 maart 2008. 
 
 
d. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in het kader van 
 preventief toezicht tot en met februari 2008. 
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
Er worden wijzigingen doorgevoerd op pagina 3 tweede alinea, op 
pagina 8 regel 44 en pagina 12 regel 8. Verder worden de notulen 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
De volglijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

4. Ingekomen stukken. 
 

De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan 
en stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening. 

   
  HAMERSTUKKEN  
   
5. 
nr. 03-21 

Benoeming griffier (onder voorbehoud). 
Voorgesteld besluit: 
 

Afgevoerd van de agenda. 

6. 
nr. 03-16 

Zesde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 
Bergen 2001. 
Voorgesteld besluit:  
Vast te stellen de Verordening houdende de zesde wijziging van de 
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2001 

De raad besluit conform voorstel. 
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overeenkomstig de bij het raadsbesluit gevoegde bijlage. 
 

7. 
nr. 03-17 

Overheveling exploitatiebudgetten sector Grondgebied en sector 
Maatschappelijke zaken. 
Voorgesteld besluit: 
1. In te stemmen met de overheveling c.q. het beschikbaar stellen 

van exploitatiebudgetten 2007 naar 2008 voor een totaalbedrag 
van € 294.608 en dit bedrag als voordelig resultaat verwerken in 
de jaarrekening 2007 wegens: 

 het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2007 van de volgende 
 uitgaven: 

a. budget GIS/BAG en hiervoor in 2008 een exploitatiebudget 
(stelpost) beschikbaar te stellen van € 104.312; 

b. budget vervangen dakbedekking St. Petrusschool te Groet en 
hiervoor in 2008 een exploitatiebudget beschikbaar te stellen 
van € 26.040; 

c. budget voor aanpassingen 1e etage Sportcentrum De Beeck en 
hiervoor in 2008 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te 
stellen van € 147.000. 

d. budget herontwikkeling Watertoren en hiervoor in 2008 een 
exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 17.256.

2. In te stemmen met: 
een onttrekking aan de algemene reserve van € 294.608 met 
betrekking tot de in 2008 ter beschikking te stellen 
exploitatiebudgetten. 

3. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2008, conform de 
bij het raadsbesluit gevoegde begrotingswijziging. 

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. 

 

De raad besluit conform voorstel. 

8. 
nr. 03-18 

Ontwerpbegroting 2008 en conceptrekening 2006 Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar. 

De raad besluit conform voorstel. 
 



Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op 25 maart 2008 
 

agendapunt 
en 
voorstelnr.  

onderwerp 
en  
voorgesteld besluit 

 
opmerkingen 

 
 

besluitenlijst vergadering gemeenteraad 25 maart 2008   bladzijde 4 van 5 

Voorgesteld besluit: 
In te stemmen met de voorgestelde begroting 2008 en de 
conceptrekening 2006 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
 

9. 
nr. 03-19 

Vergadermodel gemeenteraad van Bergen. 
Voorgesteld besluit: 
1. Met ingang van 1 augustus 2008 te gaan werken met een nieuw 

vergadermodel zoals in hoofdlijnen uitgewerkt in het raadsvoorstel.
2. De griffie op te dragen het nieuwe vergadermodel in overleg met 

het presidium verder uit te werken en voor te bereiden. 
3. De griffie op te dragen om met het presidium een voorstel voor een 

nieuw reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad voor te bereiden, ter ondersteuning 
van het nieuwe vergadermodel. Dit voorstel dient uiterlijk in de 
vergadering van 24 juni 2008 aan de raad ter besluitvorming te 
worden voorgelegd. 

4. Het nieuwe vergadermodel te evalueren in het najaar 2009. 
 

De fracties VVD, D66 en BOBbes geven individueel een 
stemverklaring. 
De raad besluit conform voorstel. 

   
 BESPREEKSTUKKEN  
   
10. 
nr. 03-20 
 

Sportcentrum De Watertoren. 
Voorgesteld besluit: 
Ten aanzien van de verkoop: 
1. Voor herinvulling van het Watertorenterrein in te stemmen met het 

stedenbouwkundig verkavelingplan van MB Architecten dat 
voorziet in de realisatie van 69 woningen, waarvan 24 woningen in 
het sociale segment. 

2. In te stemmen met het voorstel om de onderhandelingen met de 
combinatie Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V./ J.P. Ory B.V. aan 
te gaan, gericht op verkoop van het Watertorenterrein tegen een 
marktconforme prijs; 

3. De verkoopopbrengst van het Watertorenterrein te verrekenen met 
de boekwaarde van het Sportcentrum De Watertoren. Het mogelijk 

Er is 1 amendement ingediend en er zijn twee moties ingediend 
 
Het door de PvdA en VVD ingediende amendement is met 19 
stemmen voor en 2 tegen aangenomen. Het amendement is als volgt: 
Beslispunt 2 in het voorstel van het college te schrappen en te 
vervangen door het volgende: 
 

2. In te stemmen met de verkoop complex Watertoren middels 
een openbare inschrijving aan de hoogst biedende marktpartij 
(conform het door de gemeente Bergen NH opgestelde 
programma van eisen die kwalitatief randvoorwaardelijk en 
financieel zijn) 
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negatieve saldo ten laste te brengen van de algemene reserve.    
Ten aanzien van de exploitatie: 
4.  De optie van door exploiteren van het gehele sportcentrum De 

Watertoren van 1 juli 2008 tot 1 juli 2010 mee te nemen in de 
onderhandelingen met de koper van het Watertorenterrein.    

Ten aanzien van beslispunt 4 inzake de exploitatie annex de 
openstelling van de Watertoren, de voorgestelde tekst te vervangen 
door en aan te vullen met: 
 

4. Zolang het onderzoek naar de sportvoorziening in de kern 
Egmond aan Zee niet is afgerond, een sporthal, gelijkwaardig 
aan de sporthal bij de Watertoren voor de bewoners van de 
Egmonden te handhaven waarbij de redelijkheid in acht wordt 
genomen.  

 
5. Gefundeerd onderzoek te doen naar de behoefte, invulling en 

haalbaarheid van een natte en droge voorziening in de 
Egmonden voor de toekomst. 

 
De raad besluit conform het gewijzigde (geamendeerde) voorstel met 
19 stemmen voor en 2 tegen (bestaande uit de heer Hietbrink van 
GroenLinks en de heer Maarsse van de fractie BOBbes). 
 
De motie van de VVD is met 21 stemmen voor aangenomen. 
De inhoud van de motie is als volgt: 
Van oordeel dat de ontwikkeling van terreinen in de gemeente Bergen 
op duurzame wijze dient te geschieden. Verzoekt het college om de 
raad te betrekken in het opstellen van selectiecriteria voor de 
potentiële kopers waarbij uitgangspunten als duurzaam (subsidiabel) 
bouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen de basis 
vormen voor genoemde criteria. 
 
De motie ingediend door Gemeentebelangen BES met als titel 
verkoop terrein de Watertoren in Egmond aan Zee met als strekking 
directe toewijzing bouwkavels is met 16 stemmen tegen en 5 stemmen 
voor verworpen. 
 

11. Sluiting. 22:18 uur. 
 


	Opening.

