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De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 
 
1. Opening. 
2. Vaststelling van de agenda. 
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. 
4. Ingekomen stukken. 
 
Hamerstukken 
 
5. Personele aangelegenheden griffie. 
6. Verordeningen PGB WSW en WSW cliëntenraad per 1 juli 2008. 
7. Beslissing op bezwaarschrift tegen afwijzing planschadeverzoek. 
8. Financiële jaarstukken 2007 en begroting 2009 Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) en reactie 

MRA op opdracht raad van 28 augustus 2007. 
9. Nieuwe verordening artikel 212 Gemeentewet. 
10. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. 
11. Verordening op het onderzoeksrecht van de raad. 
12. Eerste wijziging van de legesverordening 2008 door inwerkingtreding nieuwe WRO. 
13. Kredieten riolering 2008 en afwikkeling kredieten riolering 2007. 
14. Begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
25. 1e Kwartaalrapportage 2008. 
 
Bespreekstukken 
 
26. Jaarrekening 2007. 
27. Wet Voorkeursrecht Gemeenten, aanwijzing gronden. 
15. Regionale aanpak WMO prestatievelden 7, 8 en 9. 
16. Verkoop Watertorenterrein en voortgang exploitatie Sportcentrum de Watertoren. 
17. Museaal Centrum Bergen 2009. 



vervolg agenda vergadering gemeenteraad 24 juni 2008. 
 
18. Vaststellen strandnota gemeente Bergen. 
19. Beleidsnotitie masten voor telecommunicatie gemeente Bergen. 
20. Handhavingbeleid permanente bewoning recreatiewoningen in de gemeenten. 
21. 1. Vaststellen Nota van Uitgangspunten Egmond aan Zee, centrum en boulevard. 
 2. Vaststellen Nota van Uitgangspunten Bergen aan Zee, dorpskern. 
 
Initiatiefvoorstel. 
 
22. Energiebox voor minima Bergen Noord-holland. 
 
23. Sluiting. 
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1. UOpeningU. 
 De Uvoorzitter U opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.  
 

Bij de behandeling van het agendapunt over de WVG zal mevrouw Luttik (GB) de 
zaal verlaten en bij de behandeling van het agendapunt over de Watertoren zal de 5 
heer Houtenbos (VVD) de vergadering verlaten. 

 
2. UVaststelling van de agenda U. 

De raad stemt in met het voorstel om agendapunt 20 van de agenda af te voeren. 
Behandeling vindt na de zomervakantie eerst plaats in de commissie. 10 

 
Omdat de meerderheid van de raad niet instemt met het voorstel om de 
behandeling van agendapunt 18 (strandnota) te verdagen tot na het zomerreces, 
trekt de VVD het voorstel in. 
 15 
Met instemming van de raad wordt door UGBU een motie ingediend over veiligheid en 
groenbehoud rondom bouw Nieuwe Bergense School. De inhoud van de motie 
luidt als volgt: 
 
Met instemming van de raad dient GB een motie in over veilig en groen locatie 20 
Nieuwe Bergense School. De inhoud van de motie luidt als volgt: 
Overwegende dat: 
1. Rondom de bouw van de NBS onveilige situaties ontstaan, door de 

verkeersmaatregelen die nu voorgestaan worden. Dit met name voor de 
kinderen van de Matthieu Wiegman school, peuterspeelzaal en de gymzaal 25 
die ook bezocht wordt door kinderen van andere scholen. 

2. Mondelinge (en schriftelijke) afspraken/toezeggingen die destijds door de 
portefeuillehouder zijn gedaan aan bewoners(vereniging) niet nagekomen 
worden. 

3. Het groen rondom de NBS onnodig wordt gekapt. 30 
4. Voldoende mogelijkheden zijn om het kappen van groen te voorkomen en om 

een verkeersveilige situatie te creëren 
5. De voorgestane verkeerssituatie zal leiden tot schade aan (heringerichte) 

straten. Het Zakendijkje is altijd als toegangsweg gezien en wordt ook bewust 
pas na realisatie van de NBS gerenoveerd.  35 

6. De gemeente verantwoordelijk is voor de hierboven genoemde punten. 
7. Dat de destijds gemaakte afspraken de bezwaren kunnen wegnemen. 
 Het wijkgericht werken ons verplicht naar bevredigende oplossingen te 

zoeken. 
 40 
Draagt het college op: 
1. Uitvoering te geven aan de afspraken en intenties die zijn uitgesproken na te 

komen voor wat betreft: 
• de veiligheid van de kinderen van de M.W. school, peuterspeelzaal en `
 gymzaal; 45 
• groenbehoud; 
• onnodige schade die kan ontstaan door (zwaar) bouwverkeer aan 

heringerichte straten). 
 

De intentie van de motie wordt volledig door het UcollegeU onderschreven. Het 50 
college stelt voor de behandeling van de motie aan te houden tot de 
raadsvergadering van 26 juni. Op die datum vindt overleg plaats met alle 
betrokkenen rond de Nieuwe Bergense School. De heer Stam kan het resultaat 
van dat overleg bij de bespreking van de motie dan op 26 juni inbrengen.  
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Na discussie besluit de raad bij meerderheid van stemmen om de behandeling van 
de motie aan te houden tot 26 juni. 
 

3. a. Besluitenlijst 27 mei 2008. 5 
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 b. Notulen 27 mei 2008.
  De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 10 
 c. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in het kader van preventief 

toezicht tot en met juni 2008. 
  De volglijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken. 15 
 De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
HAMERSTUKKEN 
 
5. Personele aangelegenheden griffie. 20 

25 

Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 
 - 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. 
 
6. Verordeningen PGB WSW en WSW cliëntenraad per 1 juli 2008. 30 

35 

Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 
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. 

 
7. Beslissing op bezwaarschrift tegen afwijzing planschadeverzoek. 

Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 
 1. In te stemmen met het advies de dato 19 maart 2008 van Maandag Planschade 

Advies BV om de aanvraag om vergoeding van planschade van de heer en 
mevrouw E. af te wijzen. 

40 

45 

 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. Financiële jaarstukken 2007 en begroting 2009 Milieudienst Regio Alkmaar 

(MRA) en reactie MRA op opdracht raad van 28 augustus 2007. 
Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 

 1. In te stemmen met de financiële jaarstukken 2007. 
 2. In te stemmen met de begroting 2009. 50 
 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. 
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 5. In te stemmen met een concept brief aan het dagelijks bestuur waarin 
bovengenoemde besluiten worden weergegeven. 

 
9. Nieuwe verordening artikel 212 Gemeentewet. 

Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 5 

10 

15 

20 

25 

30 

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 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. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. 

Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 
Vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden. 

 35 
11. Verordening op het onderzoeksrecht van de raad. 

Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 
 Vast te stellen de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad. 
 
12. Eerste wijziging van de legesverordening 2008 door inwerkingtreding nieuwe 40 

WRO. 
Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 

 Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de 
heffing en de invordering van leges. 

 45 
13. Kredieten riolering 2008 en afwikkeling kredieten riolering 2007. 

Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 
 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. 

50 
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 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. 

 4. Voor de afronding van de rioleringswerken voor de basisinspanning en 
vervangingen een aanvullend krediet van € 550.000 beschikbaar te stellen. 5 

10 

15 

 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. Begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012 van de Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord. 20 
Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 
Niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2009 en de meerjarenraming 2010-
2012 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

 
25. 1e Kwartaalrapportage 2008. 25 

30 

35 

40 

Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 
 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 provincie Noord-Holland 
is verkregen. 

 
BESPREEKSTUKKEN 
 
26. Jaarrekening 2007. 

 
Namens de commissie van onderzoek, bedankt de heer Houtenbos (VVD), het 
college voor de snelle beantwoording van de brief van de commissie van 2 juni 
jongstleden. De reactie van de commissie op de beantwoording door het college, 
is de volgende. 

45 

50 

“ In de bijlage 1 behorende bij de brief van 17 juni jongstleden geeft het college 
aan dat zij de bevindingen van de accountant onderschrijft en dat de 
aanbevelingen in de werkplanningen worden opgenomen en aan de commissie 
ter kennisname worden toegezonden.  
De commissie vindt dit antwoord van het college te vrijblijvend. Ook bij het 
rapport van bevindingen over 2006 heeft het college aangegeven, dat de 
aanbevelingen van de accountant werden overgenomen. Een planning heeft de 
commissie en de gemeenteraad echter niet mogen ontvangen. Een voorbeeld 
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is het inzicht in de werkelijk benodigde weerstandscapaciteit. Meerdere malen 
heeft de accountant en de commissie van onderzoek daarbij gesteund door de 
gemeenteraad, aandacht gevraagd voor de problematiek met betrekking tot de 
risicoanalyse en het risicomanagement. 
In de beantwoording van de door de commissie van onderzoek gestelde vragen 
bemerkt de commissie zo nu en dan, dat het college evenals de raad moet 
wennen aan het dualisme. Misschien is een onderwerp om weer eens op de 
agenda van de raad en het college te plaatsen. Het dualisme is één van de 
onderwerpen, dat is opgenomen in het hoofdlijnen akkoord 2006. 

5 

10 

15 

20 

25 

De commissie verwacht van het college vóór 1 oktober 2008 een concrete 
planning, waarin wordt aangegeven op welke termijn de raad wordt 
geïnformeerd, over de aanbevelingen en adviezen van de accountant en de 
commissie van onderzoek en wanneer concrete voorstellen tegemoet gezien 
kunnen worden. De commissie benadrukt dat de kwestie rond het 
weerstandsvermogen, actualisatie van reserves en voorzieningen en de 
balanspositie niet op de lange baan kunnen worden geschoven. 

 
Zodra deze planning in het bezit is van de commissie van onderzoek, wordt het 
college door de commissie uitgenodigd om dit te bespreken. Tijdens deze 
vergadering zal de commissie ook specifiek ingaan op de beantwoording van 
de brief van 2 juni jongstleden. 

 
Voor wat betreft de jaarrekening 2007 adviseert de commissie de raadsleden, 
de jaarrekening 2007 vast te stellen en vergezeld met het rapport van 
bevindingen toe te zenden aan de provincie Noord-Holland. “ 

 
Mevrouw Kindt (PvdA) spreekt de complimenten uit voor de leesbaarheid van de 
jaarrekening. De accountant heeft deze keer heel weinig opmerkingen. De PvdA is 
blij met de opbouwende kritische opmerkingen van de commissie van onderzoek. 
 30 
De heer Stam bedankt de commissie voor de inbreng. De door de commissie 
gevraagde planning wordt toegezegd. De datum 1 oktober is wellicht niet haalbaar 
in verband met de voorbereidingen voor de nieuwe begroting. 
 

 Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad unaniem: 35 

40 

45 

50 

 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 
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 d. De jaarrekening 2007 en het daaruit voortkomende voordeling rekeningsaldo 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 rekeningsaldo: 5 
  1. vorming van een reserve re-integratieprojecten € 616.000 
  2. dekking voor incidentele aanscherping klimaatbeleid € 20.000 
  3. budget voor afwikkeling Stichting Welzijn Bergen 
   oude jaren €  51.000 
  4. toevoeging aan de algemene reserve € 1.637.512 10 

15 

   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. Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG), aanwijzing gronden. 
 20 

Voorafgaand aan de bespreking van dit agendapunt verlaat mevrouw Luttik (GB) 
de vergaderzaal. Zij onthoudt zich van discussie en stemming. 

 
 Eerste termijn. 
 25 

De heer Hietbrink (GL) heeft geen enkel bezwaar tegen het gebruik van de WVG. 
Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van waardevolle 
gebieden en panden. GL betreurt het dat de WVG door het college wordt ingezet 
om haar ambitieuze bouwpolitiek, te realiseren. GL is daar tegen. GL vindt de visie 
slecht onderbouwd. GL denkt dat zeker voor 90% in de woningbehoefte is 
voorzien tot 2015. Er zijn geen redenen om het instrument op een dergelijke grote 
schaal in te zetten. De tijd en energie, kan veel beter gestopt worden in de 
ontwikkeling van de zogenoemde zachte bouwlocaties. De megalomane 
bouwplannen van het college zorgen voor veel onrust en kunnen niet op steun 
rekenen van de bevolking. 

30 

35 

40 

Het is onduidelijk op hoeveel m2 het voorkeursrecht wordt toegepast. GL heeft om 
informatie gevraagd. Het college gaf aan dat het non-informatie zou zijn. Hieruit 
leidt GL af dat het college geen idee heeft wat de woonbehoefte is. De gegevens 
die er wel zijn, geven aan dat de woonbehoefte niet zo groot is.  
GL stemt tegen het voorgestelde besluit. 
 
De heer V.d. Leij (PvdA) deelt mede dat de PvdA de WVG ziet als een instrument. 
Met dit instrument kan de gemeente een aantal zaken regelen. De gebiedsvisie 
waarover GL spreekt, staat hedenavond niet ter discussie. De PvdA stemt in met 
het instrument op zich. Op een later moment vindt de discussie plaats over de 
objecten c.q. locaties, waarop nu voorkeursrecht is gevestigd. Dat betekent dat er 
nog de mogelijkheid is om wijzigingen daarin aan te brengen. 

45 

 
De heer Roem (VVD) is met de PvdA van mening dat de WVG een instrument is. 
Met de toepassing van dit instrument stemt de VVD in. In september wordt in detail 
gesproken over de locaties waarop voorkeursrecht is gevestigd. Het is belangrijk 
dan alert te zijn dat de locaties in de WVG een relatie hebben met de gebiedsvisie. 

50 
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De heer Groot (CDA) heeft geen bezwaar tegen de WVG op zich. Het CDA heeft 
er wel problemen mee, dat de onderbouwing voor het vestigen van voorkeursrecht 
op de verschillende locaties, ontbreekt. Daar heeft het CDA moeite mee. Het CDA 
heeft vernomen dat het wettelijk niet is toegestaan om agrarische grond aan te 
wijzen als natuur. Op de iconenkaart is dit wel als zodanig opgenomen. Dat moet 
goed uitgezocht worden.  
De CDA vraagt van het college om aan te geven wanneer de raad een 
gefundeerde uitspraak kan doen. Daarbij wil het CDA inzicht hebben in het 
percentage dat het college van het gebied denkt te gebruiken. 

5 

10  
De heer Bijl (GB) is blij dat het voorstel nu voorligt. De onderbouwing wordt later 
gegeven in de gebiedsvisie en de structuurvisie. Dat is schimmig voor de 
bezwaarmakers. GB pleit er dan ook voor om aan de bezwaarmakers de 
procedures goed uit te leggen. GB wil weten hoe nu gereageerd moet worden op 
de ingediende bezwaren.  15 
 
Mevrouw De Ruiter (D66) is sterk voor de invoering van de WVG als instrument. 
Aan bebouwen van de aangemerkte locaties is D66 nog lang niet toe. 
 
Reactie college op de eerste termijn. 20 
 
De heer Stam merkt op dat met het voorstel de ruimte wordt gecreëerd voor een 
intensieve discussie over de verdere invulling van de locaties waarop het 
voorkeursrecht nu is gevestigd. Deze inhoudelijke discussie moet nog gevoerd 
worden. 25 

30 

35 

40 

45 

50 

Met het vestigen van voorkeursrecht kunnen ongewenste ontwikkelingen tegen 
gegaan worden. 
College en raad moeten alert zijn op toekomstige ontwikkelingen en de relatie 
tussen gebiedsvisie en de WVG.  
Als de raad bij de discussie over de gebiedsvisie besluit op bepaalde locaties niet 
over te gaan tot de functiewijziging, dan vervalt direct het daarop gevestigde 
voorkeursrecht. Aan de betrokkenen is toegezegd dat zij daarover per omgaande 
schriftelijk geïnformeerd zullen worden. Eind september vindt de discussie plaats 
in de raad. De belanghebbenden zullen dan begin oktober schriftelijk benaderd 
worden. 
 
Het opleggen van het voorkeursrecht heeft geleid tot onrust bij degenen die het 
betreft. Het college stelt alles in het werk om de procedure zo zorgvuldig mogelijk 
te volgen.  
 
De nog te bespreken gebiedsvisie is de onderbouwing van hetgeen nu voorligt. 
Wanneer de gebiedsvisie wordt vastgesteld dan worden de richtinggevende 
besluiten, vertaald in de structuurvisie. Daarmee ontstaat een nieuw juridisch 
document volgens de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. 
Wanneer locaties bij de vaststelling van de gebiedsvisie afvallen, dan worden deze 
niet meegenomen in de structuurvisie. 
 
De jurist van het LTO heeft aangegeven, dat de gemeente agrarisch gebied mag 
aanwijzen als natuurgebied. Voor alle zekerheid wordt dit nagevraagd. 
 
De procedure voor beroep tegen de WVG, wordt aan het papier toevertrouwd. 
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Tweede termijn. 
 
De heer Hietbrink (GL) is van mening dat er wel degelijk een relatie is tussen WVG 
en gebiedsvisie. De toepassing van de WVG als instrument op zich, onderschrijft 
GL. GL is echter niet voor de toepassing van het instrument op de wijze zoals nu 
voorgesteld. Daarmee geeft GL een eerste oordeel over de gebiedsvisie. GL is het 
niet eens met het leggen van allerlei claims op de verschillende ontwikkellocaties. 

5 

 
De heer Groot (CDA) wijst voor wat betreft jurisprudentie, op een zaak die in 
Zandvoort heeft gespeeld. De heer Groot is van mening dat de raad nu 
geïnformeerd moet worden, over de informatie die er nu gegeven wordt aan 
degenen die bezwaar aantekenen.  

10 

15 

De heer Groot dringt er ten aanzien van de zogenoemde bouwblokken op aan om 
de dreiging dat bedrijven “op slot” komen te zitten, uit de lucht te halen. In het 
herzieningstraject bestemmingsplannen is afgesproken dat voorkomen moet 
worden dat bedrijven in gevaar komen c.q. op slot komen te zitten. De heer Groot 
vindt dat dit ook moet gelden voor de WVG. 
 
De heer V.d.Leij ziet dat wat nu voorligt, in tegenstelling tot GL, niet als een claim. 
De invulling vindt plaats bij de vaststelling van de gebiedsvisie. Daarover wordt 
nog uitgebreid gesproken en besloten. 

20 

 
De heer Hietbrink (GL) zegt bij interruptie dat GL met de PvdA van mening 
verschilt over de gebiedsvisie. 
 25 
De heer Bijl (GB) is bang dat bij de vaststelling van de gebiedsvisie veel locaties 
afvallen. Om onnodige juridische kosten voor de betrokkenen te voorkomen, 
vraagt de heer Bijl  of het mogelijk is om de hoorzittingen naar aanleiding van 
aangetekend bezwaar, uit te stellen. 
 30 
Reactie college op de tweede termijn. 
 
De heer Stam gaat de jurisprudentie in de Zandvoortse aangelegenheid na. 
Bij het debat over de gebiedsvisie moet het onderwerp bouwblokken meegenomen 
worden en bekeken worden hoe zich dat verhoudt met de 
bestemmingsplanprocedures. Het traject gebiedsvisie, structuurvisie en 
bestemmingsplannen moet in dat kader tegen het licht gehouden worden. 

35 

40 

45 

De gemeentelijke vertegenwoordiger geeft tijdens de hoorzittingen van de 
commissie beroep en bezwaar de informatie die in het voorliggende stuk is 
opgenomen. Er wordt geen verantwoording genomen over wat wellicht de 
toekomstige functiewijziging zal zijn. Er wordt alleen aangegeven dat de raad een 
besluit heeft genomen over de WVG, met inachtneming van het feit dat de 
discussie over de gebiedsvisie in het najaar nog gevoerd wordt. Daarna komt de 
structuurvisie aan de orde. De vertegenwoordiger van het LTO heeft aangegeven, 
dat dit een juiste volgorde is.  
De heer Stam voelt voor de suggestie van GB om te bezien of het mogelijk is om 
procedures uit te stellen, om daarmee te voorkomen dat betrokkenen onnodig 
juridische kosten maken. De heer Stam gaat na of dit mogelijk is, met 
inachtneming van de wettelijke termijnen die zijn vastgelegd in de WVG. 
 50 
Hierna wordt het voorstel in stemming gebracht. Mevrouw Luttik (GB) onthoudt 
zich van stemming. GL stemt tegen het voorstel. Alle overige aanwezigen 
stemmen voor het voorstel. 
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 Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad bij meerderheid van stemmen: 
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. 

5 

10 

 
Hierna treedt mevrouw Luttik (GB) weer toe tot de vergadering. 
 
15. Regionale aanpak WMO prestatievelden 7, 8 en 9.15 
 
 Eerste termijn. 
 
 Mevrouw Luttik (GB) dient namens GB een motie in. 
 De inhoud van de motie luidt als volgt. 20 

25 

30 

35 

40 

 Overwegende dat: 
 1. De aanbevelingen van de SGBO voor een deel verwerkt zijn in de beslispunten. 
  Alle aanbevelingen van groot belang zijn voor de geestelijke gezondheidszorg. 
 2. Geen overzicht bekend is, waaruit blijkt welke inspanningen iedere gemeente 

(die tot het PONK behoren) heeft verricht om het tekort aan woonvormen voor 
bijzondere doelgroepen tegen te gaan. Het ontbreekt aan een inventarisatie van 
woonvormen voor bijzondere doelgroepen per gemeente. 

 3. Het onderzoeksrapport in november 2007 gereed was in juni 2008 voorgelegd 
is aan de commissie maatschappelijke zaken. 

 Draagt het college op: 
 1. De aanbevelingen van het SGBO te vertalen naar de situatie in de gemeente 

Bergen waardoor duidelijk wordt gemaakt welke aanbevelingen specifiek voor 
de gemeente Bergen gelden en welke acties daarbij horen. 

 2. In het PONK overleg voorstellen om per gemeente een inventarisatie te maken 
wat het huidige aanbod aan woonvormen voor bijzondere doelgroepen is, 
waarbij de uitslag bepalend zou kunnen worden voor de inspanningsverplichting 
per gemeente (gerelateerd aan de maximale norm van 5% die wordt gesteld). 

 3. In het PONK overleg bij de portefeuillehouders er op aan te dringen dat 
onderzoeksrapporten waarvan de uitslag van belang is voor de acties die 
genomen moeten worden in het kader van verbeteringen van de WMO 
prestatievelden 7, 8 en 9 direct beschikbaar te stellen aan deelnemende 
gemeenten. 

 
 Reactie college op de eerste termijn. 
 45 

De heer Plomp vindt de motie duidelijk. Het college vindt de motie duidelijk. Ten 
aanzien van punt 2 van de motie stelt de heer Plomp voor om het woord 
“maximale” uit de tekst te halen. Daarmee wordt geen beperking opgelegd. Er is 
nog geen ervaring of de 5% toereikend is. De komende jaren wordt de werkelijke 
behoefte bekeken. Daarna vindt opnieuw een regionale vaststelling van het 
percentage plaats, maar dan op basis van de werkelijke behoefte. 

50 

Punt 1 van de motie moet gezien worden in het kader van de regionale afspraken. 
Binnen de regionale regeling kan locaal verfijning van de afspraken plaatsvinden. 
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Met inachtneming van de opmerkingen over de motie kan het college, de motie 
ondersteunen. 
 
Mevrouw Luttik (GB) gaat akkoord met de door de heer Plomp voorgestelde 
wijziging van de motie. Ze vraagt nog om een nadere toelichting op de regionale 
afspraken in relatie tot de gemeente Bergen. 

5 

 
De heer Plomp zegt dat GB vraagt, om de regionale regeling te vertalen naar de 
situatie in Bergen, waardoor duidelijk wordt wat specifiek geldt voor de gemeente 
Bergen binnen de regionale regeling. Dit zou kunnen leiden tot de conclusie dat er 
een verfijning moet plaatsvinden. 

10 

 
Mevrouw De Ruiter (D66) merkt op dat in de WMO het aspect mantelzorg 
bijzonder belangrijk is. Mevrouw De Ruiter verzoekt de wethouder in het 
portefeuillehouderoverleg in te brengen dat de 5% meer en meer voor de eigen 
bewoners gebruikt moet gaan worden, omdat alleen dan mantelzorg mogelijk is. 

15 

 
De heer Plomp wil ten aanzien van wat mevrouw De Ruiter (D66) voorstelt, eerst 
nagaan of dit tot de mogelijkheden behoort. Mevrouw De Ruiter (D66) gaat 
hiermee akkoord. 20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

 
Hierna wordt de gewijzigde motie in stemming gebracht. 
Zonder hoofdelijke stemming stemt de raad unaniem in met de gewijzigde motie. 
De gewijzigde motie luidt als volgt: 

 Draagt het college op: 
 1. De aanbevelingen van het SGBO te vertalen naar de situatie in de gemeente 

Bergen waardoor duidelijk wordt gemaakt welke aanbevelingen specifiek voor 
de gemeente Bergen gelden en welke acties daarbij horen. 

 2. In het PONK overleg voorstellen om per gemeente een inventarisatie te maken 
wat het huidige aanbod aan woonvormen voor bijzondere doelgroepen is, 
waarbij de uitslag bepalend zou kunnen worden voor de inspanningsverplichting 
per gemeente (gerelateerd aan de norm van 5% die wordt gesteld). 

 3. In het PONK overleg bij de portefeuillehouders er op aan te dringen dat 
onderzoeksrapporten waarvan de uitslag van belang is voor de acties die 
genomen moeten worden in het kader van verbeteringen van de WMO 
prestatievelden 7, 8 en 9 direct beschikbaar te stellen aan deelnemende 
gemeenten. 

 
Hierna wordt het college voorstel in stemming gebracht.  

 Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad unaniem: 
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 bijzondere doelgroepen. 
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16. Verkoop Watertorenterrein en voortgang exploitatie Sportcentrum de 
Watertoren. 

 
Voorafgaand aan de bespreking van dit agendapunt, verlaat de heer Houtenbos 
(VVD) de vergaderzaal. Hij onthoudt zich van discussie en stemming. 5 

 
 Eerste termijn. 
 
 Namens GB dient mevrouw Luttik (GB) een amendement in.  
 10 
 De inhoud van het amendement luidt als volgt: 
 De volgende beslispunten als volgt te wijzigen: 
 1. In te stemmen met de verkoopprocedure variant I. 
 3. Het onderzoek naar de invulling en locatie van de behoefte, invulling en 

haalbaarheid van een natte en droge voorziening in de Egmonden zo spoedig 
mogelijk op te starten en de uitkomst hiervan uiterlijk 1 januari 2009 voor te 
leggen aan de raad. 

15 

20 

25 

30 

35 

 4. Het zwembadgedeelte van de Watertoren per 1 september te sluiten. 
 6. De sporthal met horeca van de Watertoren open te houden tot: 
  a. er een adequate sportvoorziening is gerealiseerd die overeenkomstig is aan 

de uitvoering zoals de raad deze vanuit het onderzoek heeft gekozen; 
  b. de afgegeven bouwvergunning onherroepelijk is geworden. 
 Toelichting: 
 - Voor een optimale opbrengst en minimale belasting aan het ambtelijk apparaat 

is het niet gewenst de voorgestelde aanbestedingsvariant te bewandelen. 
 - De raad heeft 25 maart als een amendement aangenomen waarin de opdracht 

is gegeven om een gefundeerd onderzoek te doen naar de behoefte van een 
droge en natte voorziening; in de beslispunten wordt deze opdracht herhaald. 

 - Toerisme biedt een grote positieve bijdrage aan de economie in de gemeente 
Bergen. In juli en augustus heeft Bergen de meeste toerisme. In dit opzicht zou 
het openhouden van de Watertoren tot 1 september als slecht-weer-
voorziening, zeer gewenst zijn.  

 - Indien het onderzoek uitwijst in welke omvang een vervangende droge 
sportvoorziening nodig is, kan gezocht worden naar een locatie. Mocht die niet 
tijdig beschikbaar zijn kan de raad afwegen er een tijdelijke voorziening te 
treffen, dan wel de sporthal open te houden en de aannemer een vergoeding te 
geven voor latere beschikbaarheid. 

 
De heer Roem (VVD) deelt mede dat ook de VVD voorstander is van variant I. In 
dat opzicht volgt de VVD het amendement van GB. De VVD volgt het 
collegevoorstel om het zwembad per 1 juli te sluiten. 

40 

 
Mevrouw De Ruiter (D66) stemt in met het collegevoorstel om het zwembad per 1 
juli te sluiten. De risico’s zijn eerder afgewogen. Op basis daarvan is een besluit 
genomen. Dat besluit moet de raad handhaven. Mocht het onderzoek nog niet zijn 
gestart, dan stelt D66 voor om het onderzoek niet uit te voeren. Het onderzoek lijkt 
overbodig omdat er al voldoende data bekend zijn. 

45 

 
De heer Hietbrink (GL) merkt op dat GL bij het besluit in maart heeft gepleit voor 
een variant waarbij zekerheid kwam voor het behoud van bepaalde voorzieningen 
in Egmond aan Zee. De vraag is wat er hedenavond precies wordt besloten. GL 
ondersteunt het pleidooi van de dorpsvereniging en de vereniging sport en 
recreatiebelang, om meer zekerheid te bieden over het behoud van in ieder geval 

50 
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een droge en misschien ook een natte voorziening. GL is van bang dat met het 
voorliggende een onomkeerbaar besluit wordt genomen. 
GL overweegt de indiening van twee amendementen. Een amendement ten 
aanzien van beslispunt 3. GL heeft geen behoefte aan een onderzoek om een 
bepaald deel van de voetbalvelden van Egmondia als alternatieve locatie te 
gebruiken. Het eventuele tweede amendement heeft betrekking op de formulering 
van beslispunt 6. GL vindt de formulering bijzonder riskant. Het kan betekenen dat 
de sporthal op enig moment gesloopt moet worden en dat er nog niets voor terug 
is. 

5 

10 De indiening van de amendementen is afhankelijk van de reactie van het college. 
 
De heer Groot (CDA) vindt het betreurenswaardig dat het zwembad gesloten moet 
worden. Er is helaas geen andere keuze. Een toekomstige nieuwe voorziening 
moet zowel maatschappelijk als financieel verantwoord zijn. Dat moet het 
uitgangspunt zijn voor verdere besluitvorming. Het CDA dringt er op aan om in de 
zoekactie naar locaties, alle mogelijkheden in overweging te nemen en goed 
overleg te plegen. Er moet gekozen kunnen worden voor de beste oplossing. 

15 

20 

Het CDA kiest voor variant I omdat hierin meer tempo zit. Het CDA ondersteunt 
het amendement van GB over beslispunt 6. 

 
Mevrouw Kindt (PvdA) is met de heer Groot (CDA) van mening dat een besluit 
over de Watertoren pijnlijk, maar onvermijdelijk is. Het is financieel niet 
verantwoord om de Watertoren nog langer open te houden. De PvdA is 
voorstander van variant II. PvdA en CDA dienen een amendement in. 

 25 
 De inhoud van het amendement van PvdA en CDA luidt als volgt: 

Beslispunt 6 als volgt te wijzigen: 
De sporthal open te houden tot de afgegeven bouwvergunning van een nieuwe 
sportvoorziening ( zie beslispunt 3) onherroepelijk is. 
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 van 2009 tot en met juli 2010 ad € 125.000 
naar evenredigheid op te nemen in de gemeentelijke begrotingen voor die jaren. 

30 

 
Voorafgaand aan de reactie van het college op de eerste termijn wordt de 
vergadering kort geschorst. 

35 

 
Na heropening van de vergadering merkt de heer Stam op dat ook het college het 
uitermate betreurt dat er nu een besluit voorligt om de Watertoren te sluiten. Ten 
voorstel van GB om het zwembad per 1 september te sluiten, deelt de heer Stam 
mede dat naast de kosten die hieraan verbonden zullen zijn (circa € 140.000) er 
een groot risico wordt gelopen met delen van de installatie. Het college pleit er 
voor om het zwembad per 1 juli te sluiten. 

40 

45 

50 

  
Met Egmondia vindt overleg plaats. Er zijn nog geen definitieve standpunten 
ingenomen. Uit de eerste gesprekken is naar voren gekomen dat voor Egmondia 
twee velden toereikend zijn. Dat biedt ruimte om bij Egmondia om iets te doen 
eventueel in combinatie met het naastliggende terrein (de voormalige speeltuin).  
Een sporthal realiseren bij de voetbalvelden geeft daarmee ook een impuls aan de 
voetbalclub. 
 
Het college stelt ten aanzien van de amendementen over beslispunt 6 voor, om 
het woord “onherroepelijk” te wijzigen in “bruikbaar”. Via een voorlopige 
voorziening kan eerder gebouwd worden. Met het woord “onherroepelijk” bestaat 
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de mogelijkheid tot beroep tot aan de Raad van State. Een dergelijke procedure 
kan jaren duren.  
 
Er kan een koppeling gemaakt worden tussen variant I en variant II. Hierover is 
overleg gevoerd met externe adviseurs. Hiermee blijft en het tempo in de verdere 
voortgang en wordt de sporthal pas gesloopt op het moment dat er een nieuwe 
voorziening is gerealiseerd. Het is een ingewikkelde constructie, maar juridisch 
haalbaar. De marktwerking die de raad voor ogen staat, wordt in dat geval 
neergelegd worden bij het bouwen en de ontwikkeling ligt bij één partij. Een 
koppeling tussen de varianten I en II biedt de mogelijkheid om heel slagvaardig 
aan de slag te gaan. 

5 

10 

 
In reactie op een bij interruptie gestelde vraag door de heer Hietbrink (GL), 
antwoordt de heer Stam dat met het leggen van een koppeling tussen de varianten 
I en II, de openbare aanbesteding feitelijk verschoven wordt naar het bouwproces. 
Degene die een bod heeft uitgebracht op de grond, is een ontwikkelaar die niet 
zelf bouwt. 

15 

20 

De mogelijkheid tot een koppeling tussen de varianten I en II is een suggestie, 
waarover de heer Stam graag de mening hoort van de raad. 
 
Tweede termijn. 
 
Mevrouw Kindt (PvdA) wil weten voor wie de opbrengst van de gronden is in de 
suggestie van de wethouder. Verder wil ze weten of de suggestie van de 
wethouder valt onder variant I of dat er een nieuw voorstel gemaakt moet worden. 25 
 
De heer Groot (CDA) is blij dat de wethouder de noodzaak van duidelijkheid inziet. 
De heer Groot voelt wat voor de suggestie van de wethouder om de varianten I en 
II te koppelen. Het zal de onrust voor een groot deel wegnemen. 
 30 
De heer Hietbrink (GL) geeft aan dat GL op dit moment opteert voor variant II. Het 
baart GL zorgen dat een aantal partijen voorstander is van variant I. Er kan met 
deze variant weliswaar voortvarend doorgegaan worden, maar er is naar de 
mening van GL sprake van minder zorgvuldigheid. Daarmee wordt voorbijgegaan 
aan de opmerkingen dat het van groot belang is om alle partijen te betrekken bij de 
verdere procesgang. 

35 

GL ondersteunt het amendement van PvdA en CDA. GL wil weten of dit 
amendement te combineren is met variant II.  
 
Mevrouw De Ruiter (D66) is van mening dat er geen optimale marktwerking is in 
de suggestie van de wethouder om een koppeling te leggen tussen variant I en 
variant II. D66 is voor variant II. In maart is afgesproken dat er ook gekeken zou 
worden naar kwaliteit. Dat zit in variant II. 

40 

 
De heer Roem (VVD) merkt op dat de VVD geen voorstander is van een koppeling 
tussen de varianten I en II.  

45 

 
Mevrouw Luttik (GB) deelt mede dat GB geen voorstander is van het loskoppelen 
van de ontwikkelprocedure en de bouwprocedure. GB wil weten waarom het 
stedenbouwkundig plan nog niet ter inzage is gelegd voor de bewoners. GB stemt 
in met het voorstel van de wethouder om beslispunt 6 van het amendement 
tekstueel te wijzigen. GB is bereid om het amendement op te knippen. 

50 
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Bij interruptie zegt de heer Groot (CDA) dat een plan pas ter inzage gelegd kan 
worden als het gegund wordt. 

 
Reactie college op de tweede termijn. 
De heer Stam deelt mede dat de opbrengst van de gronden voor de gemeente is. 
Variant II gaat uit van de hoogst haalbare kwaliteit en dat de risico’s zoveel 
mogelijk beperkt worden. Variant II gaat op zoek naar een zo breed mogelijk 
draagvlak. De heer Stam heeft met zijn suggestie om een koppeling aan te 
brengen tussen variant I en variant II, getracht om aan alle wensen van de raad 
tegemoet te komen.  

5 

10 
 
Reagerend op een interruptie door de heer De Jong (VVD) zegt de heer Stam dat 
er een beperkt aantal locaties beschikbaar is voor een nieuw complex. Het is 
bekend wie daarvan de eigenaar is. Deze heeft een bod uitgebracht op de grond 
en het is bekend dat het geen bouwer is. Een en ander betekent een snelle 
realisatie. Het is aan de raad om een keuze te maken tussen de varianten of het 
aanbrengen van een koppeling tussen de varianten. 

15 

 
In reactie op een interruptie door de heer Bijl (GB), zegt de heer Stam dat voor de 
ontwikkeling van een bepaalde locatie overeenstemming nodig is met een 
ontwikkelaar. Wanneer de gemeente alleen haar publieke rol uitvoert, dan is op 
voorhand niet duidelijk of dat wat je wilt, ook gerealiseerd wordt. 

20 

 
Reagerend op een vraag van de voorzitter besluit de raad bij meerderheid (4 
stemmen tegen en 16 stemmen voor) om de besluitvorming niet uit te stellen en 
hedenavond een besluit te nemen op basis van de voorliggende stukken. 

25 

 
Stemming. 
De heer Houtenbos (VVD) onthoudt zich van stemming. 
 30 
Allereerst wordt het gewijzigde amendement van GB in stemming gebracht. 
De inhoud van het gewijzigde amendement luidt als volgt: 

 De volgende beslispunten als volgt te wijzigen: 
 1. In te stemmen met de verkoopprocedure variant I. 
 3. Het onderzoek naar de invulling en locatie van de behoefte, invulling en 

haalbaarheid van een natte en droge voorziening in de Egmonden zo spoedig 
mogelijk op te starten en de uitkomst hiervan uiterlijk 1 januari 2009 voor te 
leggen aan de raad. 
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 4. Het zwembadgedeelte van de Watertoren per 1 september te sluiten. 
 6. De sporthal met horeca van de Watertoren open te houden tot: 
  a. er een adequate sportvoorziening is gerealiseerd die overeenkomstig is aan 

de uitvoering zoals de raad deze vanuit het onderzoek heeft gekozen; 
  b. de afgegeven bouwvergunning bruikbaar is geworden. 
 
 Er wordt gestemd per beslispunt van het amendement. 
 - Stemming over beslispunt 1: de meerderheid stemt tegen dit beslispunt. 
 - Stemming over beslispunt 3: de meerderheid stemt voor het beslispunt. 
 - Stemming over beslispunt 4: de meerderheid stemt tegen het beslispunt. 
 - Stemming over beslispunt 6: de meerderheid stemt voor het beslispunt. 

Dit betekent dat de raad heeft ingestemd met de punten 3 en 6 van het 
amendement van GB.  

 
Hierna wordt het gewijzigde amendement van PvdA en CDA in stemming 
gebracht.  
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Het gewijzigde amendement van PvdA en CDA luidt als volgt. 
Beslispunt 6 als volgt te wijzigen: 
De sporthal open te houden tot de afgegeven bouwvergunning van een nieuwe 
sportvoorziening ( zie beslispunt 3) bruikbaar is. 5 
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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 van 2009 tot en met juli 2010 ad € 125.000 
naar evenredigheid op te nemen in de gemeentelijke begrotingen voor die jaren. 

 
 De raad stemt unaniem in met het amendement van PvdA en CDA. 
 
 Tot slot wordt gestemd over het gewijzigde voorstel. 
 
 De raad besluit unaniem: 
 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. Het onderzoek naar de invulling en locatie van de behoefte, invulling en 

haalbaarheid van een natte en droge voorziening in de Egmonden zo spoedig 
mogelijk op te starten en de uitkomst hiervan uiterlijk 1 januari 2009 voor te 
leggen aan de raad. 

 
 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 met horeca van de Watertoren open te houden tot: 
  a. er een adequate sportvoorziening is gerealiseerd die overeenkomstig is aan 

de uitvoering zoals de raad deze vanuit het onderzoek heeft gekozen; 
  b. de afgegeven bouwvergunning bruikbaar is geworden. 

De sporthal open te houden tot de afgegeven bouwvergunning van een nieuwe 
sportvoorziening ( zie beslispunt 3) bruikbaar is. 
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 van 2009 tot en met juli 2010 ad € 
125.000 naar evenredigheid op te nemen in de gemeentelijke begrotingen voor 
die jaren. 

 7. De 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. 
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Hierna treedt de heer Houtenbos (VVD) weer toe tot de vergadering. 
 
17. Museaal Centrum Bergen (MCB) 2009. 

 5 

10 

Omdat mevrouw Hafkamp portefeuillehouder is, wordt het voorzitterschap voor de 
behandeling van dit agendapunt, overgenomen door de heer Bijl (GB). 
 
Voorafgaand aan vergadering is conform de afspraak in de raadsbrede commissie 
een aantal stukken uitgereikt. In verband hiermee wordt de vergadering korte tijd 
geschorst voor een leespauze. 
 
Na heropening wordt overgegaan tot de eerste termijn. 
 
Eerste termijn. 15 
 
De heer Haring (GB) deelt mede dat GB voorstander is van de realisatie van een 
museaal centrum met, bij voorkeur, meer dan een regionale uitstraling. GB is van 
mening dat het ook in de toekomst voor het KCB mogelijk moet blijven om mee te 
draaien in het museaal centrum. Omwille van de duidelijkheid en zekerheid, dient 
GB een amendement in.  

20 

 
De inhoud van het amendement luidt als volgt: 
De besluiten als volgt te wijzigen: 
1. Toevoegen na … vaststellen: met dien verstande dat deze punten gekoppeld 

worden aan de afspraken die zijn verwoord in het gespreksverslag de dato 16 
juni  om 19.00 uur tussen gemeente, bestuur Museum Kranenburgh en 
beleidscommissie Museum Sterkenhuis. 
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2. Toevoegen na …. Dekkingsplan:  en de eventuele bestemmingswijziging voor 
het pand voor te leggen aan de raad. 

4. Wijzigen in: de toekomstige eigendomssituatie van oude en nieuwe gebouw 
met ondergrond nader uit te werken. 

5. Toevoegen na …. Van 2700 m2 vast te stellen: met in achtneming van het 
gestelde onder punt 1. 

Toelichting: 
Betreffende de punten 1 en 5: de verwijzing naar en koppeling aan de gemaakte 
afspraken moet hier worden opgenomen om de afgesproken verbinding te leggen 
met de inhoud van het conceptplan Groen en de na 24 juni 2008 weer op te 
bouwen projectorganisatie.  
Betreffende punt 2: het pand ligt in kwetsbaar gebied, waar de raad uiterst 
zorgvuldig mee om wil gaan. 
Betreffende punt 4: er is nog onvoldoende onderbouwing en geen gelegenheid 
geweest de beschikbare informatie voldoende te bestuderen. Dit besluit kan later 
worden genomen in samenhang met de exploitatiebegroting. 
De raad verwacht voorafgaand aan de voorbereidingswerkzaamheden nadere 
voorstellen in deze te vernemen. 
 
De heer De Jong (VVD) deelt mede dat de VVD zich ernstig zorgen maakt over de 
financiële risico’s die gepaard gaan met de realisatie en exploitatie van het 
museaal centrum. De zorgen hieromtrent zijn niet weggenomen; eerder 
toegenomen. De meerjarenbegroting biedt onvoldoende perspectief voor een 
gezonde bedrijfsvoering. Wat nu voorligt is een financieel avontuur waarvan de 
gevolgen niet zijn te overzien. Om die reden steunt de VVD het voorstel niet.  

50 

 



regel notulen gemeenteraad gemeente Bergen 24-06-2008  bladzijde 19 van 23 

Mevrouw De Ruiter (D66) draagt net als de VVD, kunst en cultuur een zeer warm 
hart toe. D66 heeft geconstateerd dat enkele essentiële voorwaarden voor de 
realisatie van een museaal centrum ontbreken. Er is geen duidelijkheid over het 
draagvlak bij de deelnemende partijen. De exploitatiebegroting is ontoereikend 
voor het draaiend houden van het museaal centrum. Binnen de raad is naar de 
conclusie van D66, weinig draagvlak voor het toekennen van een realistische 
exploitatiesubsidie. D66 stemt niet in met het voorgestelde omdat D66 van mening 
is dat daarmee wordt aangestuurd op een debacle. D66 is voorstander voor een 
andere variant; minder groot en met een hogere exploitatiesubsidie, zodat het hart 
van Kranenburgh kan blijven kloppen. 

5 

10 
 
De heer Hietbrink (GL) steunt de oprichting van een museaal centrum. De 
uitgangspunten voor het museaal centrum, geven het vertrouwen dat het centrum 
voor de toekomst levensvatbaar is. De tot nu toe gevolgde procedure verdient de 
schoonheidsprijs niet. GL dringt er op aan om te investeren in het herwinnen van 
het vertrouwen. De toezeggingen van de portefeuillehouder en het aangepaste 
collegevoorstel, is voor GL voldoende om van start te gaan. GL betreurt het 
standpunt van een deel van de werkende leden van het KCB. GL dringt er bij het 
college aan om alsnog een uiterste poging te doen om het KCB “binnen boord” te 
krijgen. GL wil weten wat de stand van zaken is ten aanzien van het KCB. 
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GL dringt er op aan om in de nieuw op te richten projectorganisatie aandacht te 
besteden aan het gestalte geven van de educatieve functie. De portefeuillehouder 
wordt gevraagd om dit punt onder de aandacht te brengen van de nieuw op te 
richten organisatie. 
GL wil weten of het NHKC het pand Plein 7 kan inbrengen. Verder wil GL weten in 
hoeverre dit een hard gegeven is in het dekkingsplan. 
 
De heer Groot (CDA) deelt mede dat het CDA in principe kan instemmen met het 
voorstel. In de overwegingen is de reactie van het college van belang. 
 30 
De heer Van Huissteden (PvdA) is blij dat het Sterkenhuis en Kranenburgh weer 
aansluiting hebben gezocht bij de werkgroep en dat het plan Groen de basis is 
voor de verdere uitwerking van het museaal centrum. De intentieverklaring van 
2006 is duidelijk. Het museaal centrum heeft vooral de taak om een grote groep in 
aanraking te brengen met kunst, cultuur en historie. De PvdA vindt de keuze die 
hedenavond gemaakt moet worden, niet eenvoudig. De PvdA wil niet weglopen 
voor de risico’s en is zich er van bewust dat niet alle risico’s afgedekt kunnen 
worden. De PvdA heeft de volgende vragen: 
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1. Kan het college aangeven welke vrij besteedbare ruimte er is binnen de som an 
de subsidies (€ 2 ton)? 

2. Welke garantie biedt het college de raad dat de begrote € 1 miljoen door 
verkoop van het Plein 7, echt onderdeel uitmaakt van de investeringen? 

3. Houdt de gemeente zeggenschap over grond en gebouw, wanneer realisatie 
van het museaal centrum onverhoopt mocht mislukken? 

4. In hoeverre is de zeggenschap van gemeente over grond en gebouw, strijdig 
met het door NHKC genoemde zaken ten aanzien van de deelname. 

 
Reactie college op de eerste termijn. 

 
Mevrouw Hafkamp is met de raad van mening dat het proces rond het museaal 
centrum niet de schoonheidsprijs verdient. Er ligt nu wel een voorstel voor dat op 
draagvlak kan rekenen. Vier van de vijf partijen hebben volmondig ja gezegd tegen 
dit plan. Het KCB denkt daar anders over. Het KCB heeft de deur niet definitief 
dicht gegooid. Mevrouw Hafkamp heeft binnenkort overleg met een delegatie van 

50 
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de besturen van KCB en NHKC. Mevrouw Hafkamp zal een ultieme poging doen 
om dit overleg tot een positief resultaat te leiden.  
De subsidiebedragen die de verschillende instellingen ontvangen, zijn bij elkaar 
opgeteld. Dat totaalbedrag is het uitgangspunt voor de organisaties en de 
gemeente. Wanneer de raad van mening is dat dit bedrag hoger moet zijn, dan is 
het aan de raad om daarvoor een voorstel te doen. Een garantie dat dit bedrag 
voor de komende tien jaar toereikend is, kan niet gegeven en verlangd worden. 

5 

10 

Inmiddels heeft een bedrijf zich bereid verklaard om een bedrag te sponsoren. 
Hiermee wordt aangetoond dat er binnen het bedrijfsleven belangstelling is om op 
projectbasis een bijdrage te leveren aan het museaal centrum. 
 
Reagerend op een interruptie door de heer Haring (GB) zegt mevrouw Hafkamp 
dat de subsidie van de gemeente uitgangspunt is. De exploitatiebegroting is een 
raming. Er is een dekkingsvoorstel. Dat blijft binnen het budget.  
Het NHKC heeft toegezegd de waarde van het pand Plein 7 ad € 1 miljoen in te 
zullen brengen als dekking voor de investering. Dat is een keiharde toezegging, dit 
is ook schriftelijk vastgelegd. Het is zaak om tot goede afspraken te komen met het 
KCB.  
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De gemeente blijft het in de voorgestane erfpachtconstructie voor het zeggen 
houden. Het kan nooit gebeuren dat een andere bestemming aan het pand wordt 
gegeven, zonder dat de gemeente daarvoor toestemming heeft verleend. De 
gemeente houdt altijd zeggenschap over wat er op de gronden en in het pand 
gebeurd. 
 
In reactie op een interruptie door de heer Van Huissteden (PvdA), zegt mevrouw 
Hafkamp dat het pand de bestemming museum heeft. Die bestemming blijft er op 
zitten.  
 
Mevrouw Hafkamp zegt toe dat heet gevraagde ten aanzien van de educatie onder 
de aandacht wordt gebracht van de nieuwe organisatie.  

30 
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Mevrouw Hafkamp heeft geen problemen met de punten 1, 2 en 5 van het 
amendement. Zij vraagt zich ten aanzien van punt 4 af wat GB hiermee wil 
bereiken. 
 
De heer Haring (GB) wil weten hoe de erfpachtconstructie zich verhoudt tot het 
eerder ingenomen standpunt van GB, dat ze het oude pand Kranenburgh en de 
gronden nooit kwijt willen raken. 
 40 
Mevrouw Hafkamp zegt dat de inbreng van het pand en de erfpachtconstructie 
onderdeel uitmaken van de onderhandelingen met het NHCK. Het heeft ook te 
maken met mogelijke financiers. Dat is aantrekkelijker met een 
erfpachtconstructie. De gemeente houdt altijd zeggenschap over de grond en het 
pand. Het pand als zodanig wordt ingebracht. De erfpachtconstructie is een vorm 
van bruikleen, zodat financiers aangetrokken kunnen worden voor 
projectsubsidies. 

45 

 
Reagerend op een interruptie door de heer V.d. Leij (PvdA) zegt mevrouw 
Hafkamp dat er dekking is voor de investering. Daarvoor is geen financiering 
nodig. Het is interessant om voor de realisatie van projecten in het museaal 
centrum, financiers aan te trekken. Gedacht kan worden aan educatieve projecten 
of bijzondere exposities. Het is bedoeld voor extra activiteiten. De nieuwe 
projectorganisatie zal dit verder uitwerken. 

50 
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De brief van het NHKC en de erfpachtconstructie zijn niet met elkaar in 
tegenspraak. Tussen de gemeente en de nieuwe organisatie wordt een 
erfpachtcontract gesloten. Mevrouw Hafkamp is bereid de raad hierover te 
gelegener tijd te informeren. 5 
 
Tweede termijn. 
 
De heer Haring (GB) verzoekt alvorens over te gaan tot stemming over punt 4 van 
het amendement, om schorsing van de vergadering. 10 
 
De heer De Jong (VVD) is van mening dat de exploitatie erg mager is en 
doorspekt is met financiële risico’s. Daarom stemt de VVD niet in met het 
voorliggende voorstel. 
 15 
Mevrouw De Ruiter (D66) is dezelfde mening toegedaan als de VVD en blijft bij 
haar eerder ingenomen standpunt. Het is een avontuur dat vooral veel 
onzekerheden in zich heeft op financieel gebied.  
 
De heer Hietbrink (GL) wil weten hoe zwaarwegend punt 4 uit het amendement 
van GB is. Tot welke problemen kan dit leiden richting het NHKC? 

20 

 
De heer Groot (CDA) vindt dat er kansen zijn om de krachten te bundelen. Het 
CDA is van mening dat dit kans genomen moet worden.  
 25 
De heer Van Huissteden (PvdA) wil een museaal centrum, maar niet tegen elke 
prijs. Het is een lastige afweging. De PvdA geeft in overweging om in de toekomst 
over te gaan tot vraaggerichte subsidie, analoog aan die van de Stichting Welzijn 
Bergen. Voor de PvdA is van belang dat de provinciale subsidie wordt 
binnengehaald. Mocht in de komende maanden blijken dat het museaal centrum 
toch niet gerealiseerd kan worden, binnen het nu voorliggende plan, dan kan de 
subsidie van de provincie geretourneerd worden. Weliswaar een knieval en 
gezichtsverlies, maar beter dan een financieel debacle. De PvdA stemt in met het 
collegevoorstel onder de voorwaarde dat een extra inspanningsverplichting wordt 
gepleegd om te komen tot een financiële en inhoudelijke onderbouwing van het 
museaal centrum. 
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Deze uitwerking wil de PvdA zo spoedig mogelijk tegemoet kunnen zien. 
Met betrekking tot het amendement is de PvdA van mening dat de punten 1 en 5 
feitelijk niet nodig zijn. De PvdA staat positief ten opzichte van punt 2 van het 
amendement. Punt 4 van het amendement is een cruciaal punt. De PvdA houdt 
daarbij vraagtekens. Het gaat om de inbreng van de € 1 miljoen door het NHKC. 
 
De heer Roem (VVD) vindt dat de subsidie niet losgekoppeld kan worden van de 
continuïteit. Voor een gemeente die net onder het provinciaal toezicht uitkomt, is 
een eventuele knieval richting de provincie, niet goed voor de reputatie en draagt 
een groot risico met zich mee voor toekomstige subsidieaanvragen van de 
gemeente bij de provincie. 

45 

 
Reactie college op de tweede termijn. 
 50 
Punt 4 van het amendement van GB is zwaarwegend. In het raadsvoorstel zijn op 
bladzijde 6 de argumenten genoemd voor de door het college voorgestelde 
constructie. Mevrouw Hafkamp ontraadt punt 4 van het amendement. 
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Wanneer er plannen worden ontwikkeld rond de Van Berkenlaan dat wordt de raad 
daarover geïnformeerd. 
De extra middelen voor het museaal centrum worden niet gezocht bij de provincie 
maar bij het bedrijfsleven.  
 5 
Op verzoek van de heer Haring (GB) wordt de vergadering kort geschorst. 
 
Na heropening, deelt de heer Haring (GB) mede dat GB na beraad, het 
amendement heeft gewijzigd. 
 10 
De inhoud van het gewijzigde amendement luidt als volgt: 
De besluiten als volgt te wijzigen: 

1. Toevoegen na … vaststellen: met dien verstande dat deze punten gekoppeld 
worden aan de afspraken die zijn verwoord in het gespreksverslag de dato 16 
juni  om 19.00 uur tussen gemeente, bestuur Museum Kranenburgh en 
beleidscommissie Museum Sterkenhuis. 
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2. Toevoegen na …. Dekkingsplan:  en de eventuele bestemmingswijziging voor 
het pand voor te leggen aan de Raad. 

4. Voor de toekomstige eigendomssituatie als uitgangspunt nemen het nog nader 
uit te werken recht van erfpacht met een afhankelijk recht van opstal en ter 
goedkeuring voor te leggen aan de raad. 

5. Toevoegen na …. Van 2700 m2 vast te stellen: met in achtneming van het 
gestelde onder punt 1. 

 
Reagerend op mevrouw Hafkamp zegt de heer Haring (GB) dat GB met punt 4 van 
het amendement niet bedoeling heeft om de erfpachtconstructie er uit te halen. GB 
wil verder praten over de hele constructie en wil uitleg over de juridische gevolgen 
van de erfpachtconstructie. GB wil niet het risico nemen dat eenzelfde situatie gaat 
ontstaan als bij de Oorsprong en het Oude Hof. 

25 

30  
Mevrouw Hafkamp vraagt om schorsing van de vergadering voor collegeoverleg 
over het gewijzigde amendement. 
 
Na heropening van de vergadering stelt mevrouw Hafkamp voor om aan de tekst 
van het door het college voorgestelde beslispunt 4 toe te voegen: 35 
“ ……, en ter goedkeuring voor te leggen aan de raad”. 
 
Stemming. 
 
Mevrouw Luttik (GB) stelt voor om over te gaan tot hoofdelijke stemming. De raad 
neemt dit voorstel niet over. Er wordt gestemd bij handopsteking. 

40 

45 

50 

 
Hierna wordt het gewijzigde amendement van GB per punt in stemming gebracht. 
- Stemming punt 1 de meerderheid stemt voor (14 stemmen voor en 5 stemmen 

tegen). 
- Stemming punt 2: de meerderheid stemt voor (14 stemmen voor en 5 stemmen 

tegen). 
- Stemming punt 4: de meerderheid stemt voor (12 stemmen voor en 7 stemmen 

tegen). 
- Stemming punt 5: de meerderheid stemt voor (14 stemmen voor en 5 stemmen 

tegen). 
Het gewijzigde amendement is daarmee aanvaard. 
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Alvorens over te gaan tot stemming over het gewijzigde collegevoorstel, worden er 
stemverklaringen afgelegd. 
 
Stemverklaring mevrouw De Ruiter (D66). 
D66 stemt tegen het gewijzigde collegevoorstel. D66 pleit er voor de kapitaallasten 
in de begroting ad. € 140.000, indien nodig ter beschikking te stellen als extra 
subsidie aan Kranenburgh en de andere partijen. 

5 

 
Stemverklaring de heer De Jong (VVD). 
De VVD sluit zich volledig aan bij de stemverklaring van D66. 10 
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Met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen, besluit de raad bij meerderheid: 
1. De uitgangspunten en algemene visie (punten A en D) ten aanzien van het 

MCB 2009 vast te stellen, met dien verstande dat deze punten gekoppeld 
worden aan de afspraken die zijn verwoord in het gespreksverslag de dato 16 
juni  om 19.00 uur tussen gemeente, bestuur Museum Kranenburgh en 
beleidscommissie Museum Sterkenhuis. 

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 en 
de eventuele bestemmingswijziging voor het pand voor te leggen aan de raad. 

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

uit te werken recht van erfpacht met een afhankelijk recht van opstal en ter 
goedkeuring voor te leggen aan de raad. 

5. De bijgevoegde uitgangspunten voor het programma van eisen de dato 28 mei 
2008, inclusief de nieuwbouwoppervlakte van 2.700 m²  vast te stellen, met in 
achtneming van het gestelde onder punt 1. 

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

 
Hierna neemt mevrouw Hafkamp het voorzitterschap weer over van de heer Bijl (GB). 
 
In verband met het vergevorderd tijdstip besluit de raad de vergadering te schorsen. 
De vergadering wordt voortgezet op 26 juni 2008, aansluitend aan de behandeling van 
de perspectiefnota. 
 
 
 
 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in  
de vergadering van de gemeenteraad van  
 
de griffier,  de voorzitter, 
 
 


