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1. Opening. 
 

De raad besluit agendapunt 20, handhaving recreatiewoningen, af te voeren. 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

De motie van Gemeentebelangen over veilig en groen locatie NBS ( 1) wordt  
aangehouden tot 26/6. 

3. a. Besluitenlijst 27 mei 2008. 
 
b. Notulen 27 mei 2008.
 
c. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in het kader van 
 preventief toezicht tot en met juni 2008. 
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De notulen worden 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. 06-42 

Personele aangelegenheden griffie. 
Voorgesteld besluit: 
- De beleidsmedewerker/loco-griffier, de heer D. de Vries, een vast 
 dienstverband aan te bieden per 1 juli 2008. 
- De benoeming van mevrouw M. Wagemans als medewerker griffie, met 
 terugwerkende kracht per 1 juni 2008 in te trekken. 
- Mevrouw M. Miedema te benoemen voor 28 uur per week als 
 medewerker griffier per 1 augustus 2008. 
- De kosten te dekken uit de bestaande vacature ruimte. 
 

Conform besloten. 

6. 
nr. 06-43 

Verordeningen PGB WSW en WSW cliëntenraad per 1 juli 2008. 
Voorgesteld besluit: 
Kennis te nemen van het feit dat het algemeen bestuur van het 
Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland, de in het kader van de WSW 
vast te stellen Verordening PGB WSW en de Verordening WSW cliëntenraad 
heeft vastgesteld en de inhoud van deze verordeningen te onderschrijven. 
 

Conform besloten. 

7. 
nr. 06-44 

Beslissing op bezwaarschrift tegen afwijzing planschadeverzoek. 
Voorgesteld besluit: 
1. In te stemmen met het advies de dato 19 maart 2008 van Maandag 

Conform besloten. 
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 Planschade Advies BV om de aanvraag om vergoeding van planschade 
 van de heer en mevrouw E. af te wijzen. 
2. Het bezwaarschrift tegen het primaire besluit gegrond te verklaren, de 
 aanvraag om planschadevergoeding af te wijzen en voornoemd advies 
 met de daarin vervatte motivering daaraan ten grondslag te leggen. 
 

8. 
nr. 06-45 

Financiële jaarstukken 2007 en begroting 2009 Milieudienst Regio 
Alkmaar (MRA) en reactie MRA op opdracht raad van 28 augustus 2007. 
Voorgesteld besluit: 
1. In te stemmen met de financiële jaarstukken 2007. 
2. In te stemmen met de begroting 2009. 
3. Kennis nemen van de afwijzing van het dagelijks bestuur van de MRA 
 van de opdracht van de raad tot het bezuinigen van 750 uur. 
4. 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. 
5. In te stemmen met een concept brief aan het dagelijks bestuur waarin 
 bovengenoemde besluiten worden weergegeven. 
 

Conform besloten. 

 9. 
nr. 06-46 

Nieuwe verordening artikel 212 Gemeentewet. 
Voorgesteld besluit: 
De door de raad op 28 februari 2006 vastgestelde planning en control cyclus 
van e gemeenteraad van Bergen als volgt aan te passen. 
a. Aanpassing van de vorm van rapportage door het college richting raad: 
 de kwartaalrapportages worden niet meer opgesteld. 
b. Het college gaat over tot het opstellen van de voorjaarsnota en de 
 najaarsnota, waarbij geldt dat: 

- de voorjaarsnota loopt tot en met april en de uitkomsten worden 
betrokken bij de kadernota; 

- de najaarsnota loopt tot en met augustus en de uitkomsten worden 
betrokken bij de begrotingsbehandeling. 

c. Een afwijking van € 25.000 wordt gehanteerd als ondergrens voor het 
 opvoeren van mutaties; het betreft hier de lasten, de baten, de geleverde 
 goederen en diensten en (als daar aanleiding voor is) de 
 maatschappelijke effecten. 
d. Het college verschaft inzicht in de voortgang van de (kapitaal-) kredieten. 
e. Het college verschaft inzicht in realisatie op begroting 

Conform besloten. 
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e g gemeenteraad 24-06-2008 met voortz

 subsidieverwachtingen. 
f. Het college verschaft inzicht in de voortgang van de renteontwikkelingen. 
g. Het college verschaft inzicht in de voortgang van budgetoverhevelingen. 
h. Het college verschaft inzicht in de voortgang van inkomsten uit de 
 algemene uitkering. 

i. Het college verschaft inzicht in de resultaten uit grondexploitatie. 
j. Actuele ontwikkelingen rond de gemeentelijke financiële risico’s 

worden door het college in beeld gebracht. 
k. Wijzigingen in de reserves worden in een afzonderlijk raadsbesluit in 

beeld gebracht. 
   

10. 
nr. 06-47 

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. 
Voorgesteld besluit: 
Vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden. 
 

Conform besloten. 

11. 
nr. 06-48 

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad. 
Voorgesteld besluit: 
Vast te stellen de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad. 
 

Conform besloten. 

12. 
nr. 06-49 

Eerste wijziging van de legesverordening 2008 door inwerkingtreding 
nieuwe WRO. 
Voorgesteld besluit: 
Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de 
heffing en de invordering van leges. 
 

Conform besloten. 

13. 
nr. 06-50 

Kredieten riolering 2008 en afwikkeling kredieten riolering 2007. 
Voorgesteld besluit: 
1. De kosten van verwijdering van verontreinigde wegverharding voor een 
 bedrag van € 600.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. 
2. De kosten van het aanleggen van een eigen kabel voor de 
 straatverlichting conform het vastgestelde activabeleid te activeren bij 
 programma 6 (product openbare verlichting) en de kapitaallasten op te 
 nemen in de meerjarenbegroting via de Perspectiefnota 2008. 
3. Het restantkrediet buitengebied 2007 voor  € 200.000 af te sluiten en aan 
 te wenden voor de afronding van de rioleringswerken voor de 
 basisinspanning en vervangingen. 

Conform besloten. 
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4. Voor de afronding van de rioleringswerken voor de basisinspanning en 
 vervangingen een aanvullend krediet van € 550.000 beschikbaar te 
 stellen. 
5. Voor de maatregelen tegen de wateroverlast (cf. uitvoeringsplan 
 “Maatregelen tegen de wateroverlast 2007-2015”) een 
 investeringskrediet van € 790.000 beschikbaar te stellen. 
6. De jaarlijkse beheerskosten van de noodpompinstallatie van € 30.000 te 
 verwerken via de voorziening riolering. 
7. De bijdrage van de provincie van een eenmalige bijdrage van € 250.000 
 in 2008 en € 30.000 jaarlijks in de periode 2008-2015 te verwerken via de 
 voorziening riolering en daarmee ten gunste van het riooltarief te brengen
8. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
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. 
 

14.  
nr. 06-61 
 

Begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012 van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord. 
Voorgesteld besluit: 
Niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2009 en de meerjarenraming 
2010-2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 
 

Conform besloten. 

25. 
nr. 06-59 

1e Kwartaalrapportage 2008. 
Voorgesteld besluit: 
1. Deel 1: inhoudelijke afwijkingen van de 1e kwartaalrapportage 2008 vast 
 te stellen.  
2. Deel 2: financiële afwijkingen van de 1e kwartaalrapportage 2008 vast te 
 stellen. 
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 voor de aanleg van 2 
 speelplaatsen. 
4. De bij dit besloten behorende wijziging van de programmabegroting vast 
 te stellen. 
5. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het moment 
 dat de, onder het preventief toezicht geldende verklaring van geen 
 bezwaar voor de begrotingswijziging door Gedeputeerde Staten van de 

Conform besloten. 
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 provincie Noord-Holland is verkregen. 
 

   
 BESPREEKSTUKKEN  
   
26. 
nr. 06-60 

Jaarrekening 2007. 
Voorgesteld besluit: 
a. Vast te stellen de jaarstukken 2007.  
b. De jaarrekening 2007 en het daaruit voortkomende voordeling 
 rekeningsaldo voor bestemming ad. € 1.613.881 vast te stellen. 
 Dit saldo is als volgt samengesteld: 
 baten € 55.812.206 lasten € 54.198.325 resultaat € 1.613.881 
c. In te stemmen met de voorgestelde onttrekkingen aan reserves per 
 programma tot per saldo een onttrekking van € 710.632 (conform 
 genomen raadsbesluiten volgens onderstaande specificatie: 
 programma 1 burgers en bestuur € 111.540 -/- 
 programma 2 wonen € 68.280 
 programma 3 veiligheid € 4.218 
 programma 4 voorzieningen € 875.323 
 programma 5 economie € 0 
 programma 6 verkeer en vervoer € 32.432 
 programma 7 ruimtelijke ontwikkeling € 68.769 
 programma 8 zorg €  250.601 
 programma 9 middelen € 477.487 -/- 
 totaal  € 710.632 
d. De jaarrekening 2007 en het daaruit voortkomende voordeling 
 ekeningsaldo na bestemming ad. € 2.324.512 vast te stellen. 
 Dit saldo is als volgt samengesteld: 
 baten € 60277.995 lasten € 5.953.483 resultaat € 2.324.512 
e. In te stemmen met de volgende bestemming van het voordelige  reken
 1. vorming van een reserve  
  reïntegratieprojecten € 616.000 
 2. dekking voor incidentele  
  aanscherping klimaatbeleid € 20.000 
 3. budget voor afwikkeling Stichting  
  Welzijn Bergen 
  oude jaren €  51.000 

De raad stelt unaniem de Jaarrekening 2007 vast en besluit conform. 
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 4. toevoeging aan de algemene  
  reserve € 1.637.512 
  totaal  € 2.324.512 
f. De bijbehorende begrotingswijziging voor deze resultaatsbestemming 
 goed te keuren. 
g. 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 f. van dit besluit, 
 door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 
 

27. 
nr. 06-61 

Wet Voorkeursrecht Gemeenten, aanwijzing gronden. 
Voorgesteld besluit: 
Aan te wijzen, voor de maximale duur van twee jaren, als percelen waarop de 
artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
van toepassing zijn, de percelen gelegen in de gemeente Bergen, zoals die 
zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 
grondplantekening en perceellijst, houdende de kadastrale aanduiding van de 
in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte alsmede de namen van de 
eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een 
en ander volgens de openbare registers van het Kadaster per DATUM 2008, 
met de aantekening dat deze percelen niet eerder in een aanwijzing door de 
raad betrokken zijn geweest. 
 

De raad heeft conform besloten. 

15. 
nr. 06-52 

Regionale aanpak WMO prestatievelden 7, 8 en 9.
Voorgesteld besluit: 
In te stemmen met het voorstel van het portefeuillehouderoverleg Zorg Noord-
Kennemerland, om ten aanzien van WMO prestatievelden, 7, 8 en 9 in 2008 
in te zetten op: 
1. Het redigeren van een regionaal ambitieplan, waarin minimaal de 
 volgende acties worden uitgewerkt en opgenomen: 
 - het verbeteren van de samenwerking c.q. integratie van meldpunten; 
 - het wegnemen van knelpunten in de ketenaanpak; 
 - het ontwikkelen van een goede monitor voor (OGGZ) gegevens; 
 - het tot stand komen van een samenhangend regionaal preventieplan. 
2. Het tegengaan van het tekort aan woonvormen voor bijzondere 
 doelgroepen, door in alle gemeenten van Noord-Kennemerland 
 (maximaal) 5% van het vrijkomend woningaanbod aan te wenden voor 

De raad heeft conform besloten. 
 
De motie van Gemeentebelangen (2) over woonvormen voor bijzondere 
doelgroepen, wordt door de raad aangenomen. 
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 bijzondere doelgroepen. 
  

16. 
nr. 06-53 

Verkoop Watertorenterrein en voortgang exploitatie Sportcentrum de 
Watertoren. 
Voorgesteld besluit: 
Ten aanzien van de verkoop van het Watertorenterrein (A). 
1. In te stemmen met de verkoopprocedure (variant II), waarin gestreefd 
 wordt naar maximale kwaliteit voor het te ontwikkelen Watertorenterrein. 
2. Een voorbereidingskrediet van € 160.000 beschikbaar te stellen voor de 
 begeleidende kosten en de benodigde onderzoeken, zoals beschreven in 
 bijlage 1 van het raadsbesluit. De kapitaallast (rente) in te passen in de 
 gemeentelijke begrotingen tot aan de verkoop van het Watertorenterrein, 
 zoals weergegeven in de bij het raadsbesluit gevoegde 
 begrotingswijziging. 
 
Ten aanzien van de nieuwe sportvoorziening (B). 
3. In te stemmen met een onderzoek naar de invulling en locatie van de 
 nieuw te realiseren sporthal en een onderzoek naar de behoefte en 
 haalbaarheid van een natte voorziening, een en ander in het licht van de 
 andere sportvoorzieningen in dat gebied. 
 
Ten aanzien van de exploitatie van de Watertoren (C).  
4. Het zwembadgedeelte van de Watertoren per 1 juli 2008 voor het publiek 
 te sluiten. 
5. Het schoolzwemmen van de Egmondse scholen, per augustus 2008 te 
 verplaatsen naar het zwembad De Beeck. Indien door het extra vervoer 
 een overschrijding op het budget voor schoolzwemmen ontstaat, deze 
 overschrijding ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2008. De 
 kosten vanaf 2009 op te nemen in de gemeentelijke begroting. 
6. De sporthal van de Watertoren open te houden tot de sloop van het 
 gehele complex, deze staat gepland na juni 2010. De kosten van de 
 exploitatie van de sporthal Watertoren, voor het restant van 2008 ad. € 
 75.000 wegens het ontbreken van dekking ten laste te brengen van de 
 algemene reserve. De overige kosten vanaf 2009 tot en met juli 2010 ad. 
 € 125.000 naar evenredigheid op te nemen in de gemeentelijke 
 begrotingen voor die jaren. 
 

De raad aanvaardt het amendementen van Gemeentebelangen (A) over het 
gehele besluit, voor de beslispunten 3 en 6 en verwerpt deze voor de 
beslispunten 1 en 4. 
 
De raad aanvaardt het amendement van PvdA en CDA (B) over beslispunt 6. 
 
De raad neemt het aldus gewijzigde besluit aan. 
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7. bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
8. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het moment 
 dat de, onder het preventief toezicht geldende verklaring van geen 
 bezwaar voor de begrotingswijziging, door Gedeputeerde Staten van de 
 provincie Noord-Holland is verkregen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

17. 
nr. 06-54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museaal Centrum Bergen (MCB) 2009. 
Voorgesteld besluit: 
1. De uitgangspunten en algemene visie (punten A en D) ten aanzien van 

het MCB 2009 vast te stellen. 
2. De procedure tot verkoop van het pand Berkenlaan 2 starten en de 

opbrengst als dekkingsmiddel in brengen in het onder punt 3 genoemde 
dekkingsplan. 

3. Het dekkings- en investeringsplan (punt F) vast te stellen. 
4. Voor de toekomstige eigendomssituatie als uitgangspunt nemen het nog 

nader uit te werken vestigen van recht van erfpacht met een afhankelijk 
recht van opstal. 

5. De bijgevoegde uitgangspunten voor het programma van eisen de dato 
28 mei 2008, inclusief de nieuwbouwoppervlakte van 2.700 m²  vast te 
stellen. 

6. Kennis te nemen van de bijgevoegde voorlopige exploitatieprognose 
MCB 2009. 

 
 
 

De raad aanvaard het amendement van gemeentebelangen (c) over de 
beslispunten 1,2,4 en 5. 
 
 
De raad neemt het aldus gewijzigde besluit aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vergadering wordt geschorst en voorgezet op donderdag 26 juni 
2008 om 19.00 uur. 

18. 
nr. 06-55 

Vaststellen strandnota gemeente Bergen. 
Voorgesteld besluit: 
Vast te stellen de strandnota gemeente Bergen, 17 december 2007, waarbij 
expliciet wordt besloten: 
1. Uit te gaan van de volgende visie: 
 a. Uitgangspunten: 
 - het strand is voor iedereen’ 
 - bezoekdoel = het strand; 
 - ruimte en vrijheid; 
 - innovatie en dynamiek; 

De raadt aanvaard het amendement van Gemeentebelangen (F)  over 
beperking aanwezigheid van honden en paarden op het strand. 
 
De raad aanvaard het amendement van Gemeentebelangen (G) over 
toevoegingen bij beslispunt 4. 
 
De raad neemt het aldus gewijzigde besluit aan.  
 
De raad neemt de motie van de PvdA (6) over beheer en handhaving aan. 
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 - heldere regels en handhaving. 
 b. Zones:  functieprofiel: km. paal: 
 - ruim en rustig 
  Egmond Binnen rust/natuur 39.0 – 42.9 
  - bruisend en gezellig 
   Egmond aan Zee druk/voorzieningen 37.0 – 39.0 
  - rustige Wimmenummer- 
   duinen rust/natuur 34.0 – 37.0 
  - gezellig en eigenzinnig 
   Bergen een Zee druk/voorzieningen 32.5 – 34.0 
  - ruimte en rust rond 
   Schoorl rust/natuur 28.0 – 32.5 
  - sportief en natuurlijk 
   Camperduin en Hargen druk/voorzieningen 26.0 – 27.5 
  - Hondsbossche Zeewering rust/natuur 20.5 – 26.0 
 c. Jaarrond exploitatie horeca, ja mits zones: 
  - Bergen een Zee  32.6 – 33.6 
  - Egmond aan Zee  37.2 – 38.6 
  - Schoorl   28.5 – 29.5 
  - Camperduin en Hargen  26.3 – 27.5 
 d. Gebruiksprofielen (zie tabel 3, bladzijde 21 van het raadsbesluit). 
2. Paragraaf 5.1 bebouwing op het strand, als richtlijn voor beleid te 
 hanteren. 
3. Paragraaf 5.2 gebruik van het strand, als richtlijn voor beleid te 
 hanteren. 
4. De strandnota met gebruik van bijlage 3 “aanvullingen/wijzigingen naar 
 aanleiding van de inspraak op de strandnota” te wijzigen. 
 

De motie van Gemeentebelangen (7) over uitvoeringsaspecten van de 
strandnota wordt door de raad aangenomen. 

19. 
nr. 06-56 

Beleidsnotitie masten voor telecommunicatie gemeente Bergen. 
Voorgesteld besluit: 
1. Het raadsbesluit van 5 maart 2008, inzake de beleidsnotitie masten voor 
 mobiele telecommunicatie gemeente Bergen en de daarbij behorende 
 nota van beantwoording inspraakreacties, in te trekken. 
2. De beleidsnotitie masten voor mobiele telecommunicatie gemeente 
 Bergen en de daarbij behorende nota van beantwoording 
 inspraakreacties vast te stellen. 
 

De raad heeft conform besloten. 
 
De motie van PvdA, GroenLinks en Gemeentebelangen (8) over plaatsing 
wordt door de raad aangenomen 
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20. 
nr. 06-57 

Handhavingbeleid permanente bewoning recreatiewoningen in de 
gemeenten. 
Voorgesteld besluit: 
De 6 beleidsuitgangspunten vast te stellen, zijnde: 
1. De illegale bewoning van recreatiewoningen dient op termijn beëindigd te 
 worden. 
2. Overtreders van voor de peildatum krijgen een persoonlijk 
 gedoogbeschikking. 
3. Hierbij wordt als peildatum vastgesteld 1 april 2008. 
4. Overtreders van voor 31 oktober 2003 kunnen een persoongebonden 
 ontheffing ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
 aanvragen. 
5. Tegen nieuwe overtreders wordt handhavend opgetreden. 
6. Hierbij wordt in het bijzonder voor schrijnende gevallen rekening 
 gehouden met e termijn voor het beëindigen van de overtreding. 
 

De raad heeft besloten dit punt van de agenda af te voeren.  

21.1. 
nr. 06-58 

Vaststellen Nota van Uitgangspunten Egmond aan Zee, centrum en 
boulevard. 
Voorgesteld besluit: 
Vast te stellen de Nota van Uitgangspunten Egmond aan Zee, centrum en 
boulevard de dato 22 april 2008 (bijlage I behorende bij het raadsbesluit) met 
inbegrip van de aanpassingen zoals voorgesteld in bijlage II behorende bij dit 
raadsbesluit. 
 

De raad heeft conform besloten. 

21.2. 
nr. 06-58 

Vaststellen Nota van Uitgangspunten Bergen aan Zee, dorpskern. 
Voorgesteld besluit: 
Vast te stellen de Nota van Uitgangspunten Bergen aan Zee, dorpskern, de 
dato 22 april 2008 (bijlage I behorende bij het raadsbesluit) met inbegrip van 
de aanpassingen zoals voorgesteld in bijlage II behorende bij dit raadsbesluit. 
 

De raad heeft conform besloten. 

22. INITIATIEFVOORSTEL. 
 
Energiebox voor minima Bergen Noord-holland. 
Voorgesteld besluit: 
1. Het college te verzoeken om de inwoners van de gemeente Bergen met 
 een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau en met een vermogen dat 
 de grens gesteld in de Wet Werk en Bijstand (WWB) niet overschrijdt, 

De raad heeft conform besloten. 
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 eenmalig een energiebox te verstrekken. 
2. De met dit voorstel samenhangende kosten € 24.000 ten laste te 
 brengen van de begrotingspost onvoorzien. 
 

22.1 Motie Veiligheid en groenbehoud rondom bouw NBS. 
 
 
 

De motie van Gemeentebelangen (1) over veiligheid en groenbehoud rondom 
bouw NBS wordt door de raad aangenomen. 

23. Sluiting. 
 

 

 


	Opening.

