
Notulen van : Gemeenteraad gemeente Bergen over de Perspectiefnota 2008 

gehouden op : 26 juni 2008 

Aanwezig : raadsleden: dhr. M.J. Bijl (GB) (later), dhr. P. Edelschaap (GL) (later), dhr. 
N.C.J. Groot (CDA), dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. A. Hietbrink (GL), mw. 
J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA), dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD) (later), dhr. 
A.P. v. Huissteden (PvdA), mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. J. Korver (PvdA), 
mw. J.L. Luttik-Swart (GB), dhr. T. Meedendorp (VVD), dhr. C. Roem 
(VVD), mw. A.M. de Ruiter (D66), dhr. H.G.J.J. Schiering (GB) (later), dhr. 
D. Zwart (CDA). 

  burgemeester tevens voorzitter: mw. H Hafkamp. 

  wethouders: dhr. J. Mesu, dhr. A. Plomp, dhr. J.A. Stam. 

  griffier: dhr. T. Kooiman. 
 
Afwezig met bericht : mw. J.W.W.M. Boers (CDA), mw. M.E. Diels (GB), dhr. A. Maarsse 

(BOBbes), dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA), dhr. C.P.G. Veldt (CDA), en mw. 
E. Trap, dhr. A. van der Ley (PvdA), dhr. R. de Jong (VVD) 

 
 
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 
 
1. Opening. 
 
2. Vaststelling van de agenda. 
 
3. Perspectiefnota 2008. 
 
4. Sluiting. 
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1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering nadat het quorum is bereikt. Een aantal mensen 
treedt vanaf een later tijdstip toe tot de vergadering. Dit zijn de heren Bijl (GB), 
Edelschaap (GL), Houtenbos (VVD), De Jong (VVD), V.d. Leij (PvdA) en Schiering 
(GB). 5 

 
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Boers (CDA), mevrouw Diels 
(GB) en de heren Maarsse (BOBbes), Ooijevaar (CDA) en Veldt (CDA). 
 

2. Vaststelling van de agenda. 10 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Perspectiefnota 2008.
 
 Eerste termijn. 15 
 

De PvdA bij monde van mevrouw Kindt (PvdA), vindt de perspectiefnota goed en 
duidelijk leesbaar en complimenteert het college. Er is bewondering voor het 
optimisme en de werklust van het college. De  
- De PvdA vraagt nadrukkelijk aandacht te geven aan de communicatie met de 

bevolking en te onderzoeken of met een wekelijkse pagina in bijvoorbeeld de 
huis- aan huisbladen, het bestuur meer een eigen gezicht kan krijgen. 

20 
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- De PvdA maakt zich sterk voor de vraag van de jongerenraad voor het 
realiseren van openbare plakplaatsen in elke kern. Wil het college deze 
inspanning leveren? 

- De aanpassing van het hoofdlijnenakkoord gaat de PvdA op dit moment te ver. 
Dit moet eerst bediscussieerd worden.  

 
De PvdA dient een amendement in om beslispunt 2 te schrappen. 
 
De inhoud van het amendement (C) luidt als volgt: 
Schrappen punt 2.. 
Toelichting. 
De nieuwe aangepaste “Hoofdlijnen 2008” moeten door de raad eerst nog 
uitgebreider besproken worden. 35 

40 
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Ze kunnen dan eventueel bij de begrotingsbehandeling worden vastgesteld. 
Mooier is eerder, aangezien de hoofdlijnen wel het uitgangspunt zullen zijn voor de 
begroting 2009. 
Het presidium kan daarover een besluit nemen. 
 
- Bij het wijkgericht werken zijn verwachtingen gewekt. Het is teleurstellend dat 

de Laanweg weer vooruit is geschoven.  
- De PvdA maakt zich ernstig zorgen over de wijze waarop met klachten over de 

verkeerssituatie in de diverse kernen wordt omgegaan. Kan er budget 
beschikbaar worden gesteld om verkeersknelpunten te inventariseren. 

- De bereikbaarheid van de kust moet voor de inwoners leefbaar zijn. 
- Ten aanzien van de woningbouw is de PvdA voorstander om over te gaan naar 

een verdeling 30/30/40. Hierdoor kan een betere doorstroming gerealiseerd 
worden. 

- Wat is de stand van zaken met betrekking tot de inrichting van een centrum 
jeugd en gezin? 

- De PvdA vraagt ten aanzien van de afvalstoffenheffing om een versnelling van 
het proces om bij de kostprijsberekening te komen tot kostendekkendheid, 
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zodanig dat bij de begroting inzicht wordt gegeven over de opbouw van het 
tarief. 

- Klimaatbeleid. Bij de begroting wil de PvdA concrete voorstellen over 
voorlichting en mogelijke subsidies voor inwoners.  

- Voorstellen op het gebied van cultuur vindt de PvdA prima. 5 
 
De heer Groot (CDA) brengt het volgende naar voren. 
- Het knaagt dat de raad niet vaker vergadert in de kernen. De politiek moet meer 

naar de bevolking toe. 
- De raad wil mede richting geven aan het proces dat moet leiden tot een nieuw 

gemeentehuis. 
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- De perspectiefnota heeft perspectief. 
- De raad wordt de laatste tijd veelvuldig geconfronteerd met negativiteit en 

onvrede. De raad wordt in een hoek geplaatst die geen recht doet aan het vele 
werk dat verzet wordt. Afgevraagd moet worden hoe dat komt. Het CDA is van 
mening dat dit onder meer veroorzaakt wordt door de complexiteit van zaken. 
Er moet geleerd worden van de processen. Veel opener moet het doel 
geventileerd worden en de weg erheen moet makkelijker opengesteld worden 
voor discussie. Pas dan ontstaat er contact met de bevolking en wordt er recht 
gedaan aan het vele werk dat raad, college en organisatie verzetten. 

  Een goed voorbeeld is de wijkschouw in het wijkgericht werken. 
Er wordt aandacht gevraagd voor het Slotkwartier, Van Eeuwigenlaan met zicht 
op Kranenburgh door het bos. Van de daar ontstane situatie gaat een signaal 
uit. Het CDA verzoekt dit in het uitbestedingtraject goed tegen het licht te 
houden. 

  Het CDA is niet tevreden met het eindresultaat van de renovatie van de 
Herenweg. De belanghebbenden zijn van mening dat er niet serieus naar hen is 
geluisterd. Hetzelfde geldt ten aanzien van de reconstructie van de Oeverweg.  

  Deze voorbeelden geven het belang van een goede communicatie aan. 
 - Het CDA vraagt ook aandacht voor de verkeerssituatie in Egmond aan Zee en 

Egmond aan den Hoef. Raadsleden kunnen geen antwoord geven op de 
vragen die door de bevolking worden gesteld. De raad moet meer en beter 
betrokken worden door de commissie verkeer. 

 - Jeugd en jongeren. Er moet iets gedaan worden aan de toenemende 
problemen door drugsgebruik.  

 - Cultuur. Het CDA is van mening dat de raad in gezamenlijkheid besluiten moet 
nemen en verantwoordelijkheid moet dragen. Dat wordt gemist. Een voorbeeld 
hiervan is de besluitvorming rond het Museaal Centrum. 

 - Het CDA wil weten wat de stand van zaken is rond het verzoek van RTV 80 om 
een financiële bijdrage. Afhankelijk van de beantwoording dient het CDA al dan 
niet een motie in. 

 
De heer Zwart (CDA) dient namens het CDA een motie in over cultuur gerelateerde 
projecten. 

 45 

50 

 De inhoud van de motie (2) luidt als volgt. 
Is van mening dat ten aanzien van cultuur gerelateerde projecten een totaal 
voorgesteld budget van € 22.000 nog onvoldoende is. Het huidige beperkte budget 
van € 9.000 is per 1 april volledig gebruikt. Het voorgestelde budget zal 
geëxtrapoleerd voldoende zijn tot 1 augustus.  

 Roept het college op: 
Het budget te verhogen, zodoende dat er maandelijks € 3.000 beschikbaar is voor 
cultuurgerelateerde projecten in de gemeente Bergen. Hetgeen resulteert in een 
structurele verhoging van € 27.000. 
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De inbreng van de Hietbrink (GL) is de volgende. 
- Het is aan de coalitie om in gesprek te gaan over het hoofdlijnenakkoord. 
- De perspectiefnota zit financieel goed in elkaar en geeft redenen tot optimisme. 
- GL is positief over de autonome ontwikkelingen. 
- GL maakt zich zorgen over het beleid in brede zin. Het college kiest voor beleid 

gericht op uitbreiding of intensivering. Door dit beleid komt er druk op Bergen. 
Het baart GL zorgen dat er nauwelijks extra wordt geïnvesteerd in handhaving 
en bereikbaarheid van de kust. Hierdoor zal de komende jaren het 
verkeersinfarct toenemen en zullen de problemen bij handhaving groter worden. 
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 Er wordt veel nieuw beleid benoemd, terwijl er aan de kant van het onderhoud 
de nodige kritiek te formuleren is. Het innen van belastingen is het afgelopen 
jaar bijzonder slordig verlopen. Op het gebied van handhaving zijn er regelmatig 
klachten. Er spreekt in de perspectiefnota weinig visie en ambitie op het gebied 
van onderhoud en bereikbaarheid. 

 GL verzoekt het college om dit met meer zorgvuldigheid op te pakken. 
- Er wordt sterk beneden de maat gescoord op het gebied van milieu en klimaat. 

Het beleidsplan van het MRA is erg gericht op de harde kant van het 
milieubeleid. Weliswaar belangrijk maar iets meer ambitie zou wenselijk zijn. 
Wat er nu toe gebeurt, vindt GL volstrekt onvoldoende. GL zal bij de 
begrotingsbehandeling een voorstel indienen. 

- Als het gaat om het rioolrecht staan er in de perspectiefnota andere bedragen 
genoemd dan in het gemeentelijk rioleringsplan. GL wil weten waardoor dit 
verschil is ontstaan. GL vraagt daarnaast om een verklaring voor het verschil in 
de voorziening in de perspectiefnota op bladzijde 32 en de curve in het 
rioleringsplan. 

 
Mevrouw De Ruiter (D66) brengt het volgende naar voren. 
- Sluit zich aan bij de opmerkingen van de PvdA over het hoofdlijnenakkoord. 
- Sluit zich nadrukkelijk aan bij de zorgen die de heer Groot (CDA) naar voren 

heeft gebracht over de communicatie met de burgers. 30 

35 

40 
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 Er lijken meer burgers dan ooit “in de gordijnen te hangen”. Wat kan er gedaan 
worden om dit voor de toekomst te voorkomen.  

- D66 vindt net als GL dat het klimaatbeleid, milieu en energie te zwak is 
aangegeven in de perspectiefnota. 

- De perspectiefnota is overzichtelijk en in duidelijke taak geschreven. 
- In de lijsten ontbreekt een aantal zaken, c.q. zijn geen bedragen opgenomen, te 

weten: toekomstige sportaccommodatie in de Egmonden, uitvoering nog vast te 
stellen accommodatiebeleid, herinrichting Egmond aan den Hoef, 
decentralisatie werven, vervangingsinvestering Jan Lighthartstraat, een nieuw 
gemeentehuis. 

- Zorg over de groeiende kapitaallasten. Vrijval van kapitaallasten ontbreken. 
- Het voorgestelde tarief rioollasten is vreselijk hoog.  

De toekomstige ontwikkeling van het tarief baart D66 zorgen, vooral in de 
richting van de minder draagkrachtigen. 

  Zijn de kosten van de pijp meegenomen in het tarief? 
- Wanneer wordt het onderzoek naar inverdienvermogen opgestart? 
- D66 is blij over het voorstel op bladzijde 35 ten aanzien van de implementatie 

WMO. 
 
 De inbreng van de heer Roem (VVD) is de volgende. 50 
- Ook de VVD maakt zich zorgen over de communicatie richting de bevolking. 
- De VVD wil de controlerende rol serieus oppakken en deze ook bezien vanuit 

de burgers. Hoe kan richting de burgers verklaard worden dat het er financieel 
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veel beter uitziet, terwijl de begroting vorig jaar niet door de provincie is 
goedgekeurd. 

- Bij de vaststelling van de perspectiefnota 2007 zijn bezuinigingsvoorstellen 
vastgesteld en vertaald in de begroting 2008. De belastingmaatregelen treffen 
de burgers en bezoekers van Bergen het meest. Van een aantal daarvan is het 
resultaat nog niet bekend. Het college gaat er zonder meer vanuit dat de 
meeropbrengsten parkeren, toeristenbelastingen en forensenbelasting zonder 
meer worden gerealiseerd. In de perspectiefnota staat vermeld dat de opdracht 
is uitgevoerd. Kan het college de raad informeren over bijvoorbeeld de 
opbrengsten parkeerbelasting tot en met 31 mei 2008 en dit vergelijken met de 
periode tot en met mei 2007? 
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- De perspectiefnota geeft ruimte voor nieuw beleid. Dit wordt betaald door voort 
te borduren op de belastingmaatregelen 2008, de positieve ontwikkeling van de 
algemene uitkering en het verminderen van de storting in de algemene reserve.  

- De algemene uitkering voor 2009 valt gelukkig gunstiger uit dan aanvankelijk 
rekening mee was gehouden.  
De VVD betreurt het dat de raad in toenemende mate pas op het laatste 
moment wordt geconfronteerd met aanvullende memo’s en aangepaste 
raadsvoorstellen en raadsbesluiten. De VVD wil zich serieus kunnen 
voorbereiden op de te nemen besluiten. Het op het laatste moment verstrekken 
van aanvullende of aangepaste informatie, vindt de VVD niet gepast en 
onverantwoordelijk. 

- De perspectiefnota is weliswaar een momentopname. De financiële c 
 consequenties van de vaststelling van de verordening rechtspositie wethouders, 
raads- en commissie leden is wel verwerkt; de financiële consequenties van de 
voortgang exploitatie sporthal de Watertoren en de kosten van vervoer echter 
nog niet. De VVD is van mening dat er in deze voor 2009 rekening gehouden 
moet worden met een financiële tegenvaller van in totaal € 108.500. 

 Dit kan er toe leiden dat het verwachte voordeel over 2009 en 2010 kan 
omslaan in een nadeel in 2011.  

- Voor de dotatie in de algemene reserve was een jaarlijks bedrag van € 250.000 
afgesproken. Het college wil dit met ingang van 2010 halveren. Dat bevreemdt 
de VVD wanneer zowel accountant, commissie van onderzoek en raad 
aandacht vragen voor de reserves, het weerstandsvermogen en de actualisatie 
van de risico’s van de gemeente. De indruk wordt gewekt dat het college aan 
de raad, en daarmee de provincie, een voordelig saldo wil presenteren. De VVD 
vindt dat te voorbarig omdat de discussie over reserves, weerstandsvermogen 
en actualisatie risico’s, nog gevoerd moet worden. De VVD stemt niet in met de 
voorgestelde halvering. 

- De VVD maakt zich zorgen over het voorgestane financiële beleid. In 
toenemende mate wordt een beroep gedaan op de algemene reserve. 

- De kosten van vervoer van schoolzwemmen worden ten laste gebracht van het 
rekeningresultaat 2008. De VVD wil hierover een toelichting. 

- De VVD wil een toelichting op de genoemde bedragen forensen. Enerzijds 
wordt gesproken over een verhoging van € 170.000 anderzijds wordt gesproken 
over een verhoging van 2% met een meeropbrengst van € 187.000. 

- De VVD kan zich in vinden in de herijking van de hoofdlijnen met uitzondering 
van de uitwerking van het initiatiefvoorstel van de PvdA. Betreft dit de eventuele 
aanstelling van de dorpsarchitect? 

- De VVD wil weten of er nu wel of niet sprake is van een burgerjaarverslag. 
- De VVD sluit zich aan bij de vragen van GL over de rioolheffing. 
 
De heer Roem (VVD) dient hierna een amendement in. 
De inhoud van het amendement (D) luidt als volgt: 
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Niet akkoord te gaan om met ingang van 2010  de dotatie  in de algemene reserve  
te halveren  tot  €125.000 per jaar. 
Toelichting. 
In de perspectiefnota 2008 wordt door het college op blz. 28 voorgesteld om de 
huidige dotatie in de algemene reserve van € 250.000 ingaande 2010 te halveren tot 
€ 125.000 per jaar. 
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De fractie van de VVD vindt het niet verantwoord om vooruitlopende op de 
vaststelling van de nota reserves en voorzieningen deze dotatie te halveren te meer 
daar wij op dit moment geen zicht hebben op de actuele stand van zaken van de 
gemeentelijke risico’s en de eventuele gevolgen daarvan voor het 
weerstandvermogen. 
Meerdere malen heeft zowel de accountant als de raad voor deze problematiek 
aandacht gevraagd 
Wij zijn ons bewust dat de gemeente Bergen voor de komende 4 jaar een sluitende 
meerjarenraming wil aanbieden aan de provincie Noord-Holland. 
Halvering van de dotatie is echter op dit moment niet noodzakelijk als wij rekening 
houden met de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 
(informatie verstrekt op 24 juni jongstleden). 

 
Tot slot dient de VVD een motie in. 
 
De inhoud van de motie (3) luidt als volgt: 
Inhoud. 
De fractie van de VVD heeft evenals de andere raadsfracties in toenemende mate 
behoefte aan vergelijkingscijfers van andere gemeenten. 25 

30 

35 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft enige tijd geleden een website in 
het leven geroepen waar de gemeenten relevante gegevens kunnen invullen op het 
gebied van onder meer veiligheid, verkeer & vervoer, onderwijs. Deze website 
www.waarstaatjegemeente.nl stelt ons in staat om de gemeente op een eenvoudige 
met andere gemeenten te vergelijken op de diverse beleidsterreinen. 
Inmiddels zijn zo’n 200 gemeenten ons voorgegaan. De gemeente Bergen staat nog 
niet op de website. De VVD stelt voor om zo spoedig mogelijk aan dit project deel te 
nemen. Het leidt onzes inziens tot een imagoverbetering van de gemeente en tot 
kostenbesparing. 
Roept het college op: 
Om de gemeente voor 1 oktober aanstaande als deelnemer te registreren en de 
benodigde gegevens aan te leveren. 
 
Het betoog van mevrouw Luttik (GB) is de volgende. 
- De perspectiefnota is in zijn algemeenheid, een goed leesbaar stuk. Het geeft 

de knelpunten en de basis goed weer. 
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- GB mist een toekomstvisie met betrekking tot sommige onderwerpen. GB 
verzoekt om een nadere concretisering. 

- Ten aanzien van het hoofdlijnenakkoord dient GB een amendement in. 
- Jeugd en jongerenbeleid. GB is voorstander van investeren in buurtnetwerken.  
- WMO. GB volgt de ontwikkelingen nauwlettend. De vraag om zorg neemt toe 

terwijl de financiële middelen in komende jaren zullen afnemen. 
- Toerisme en recreatie. GB geeft de voorkeur aan minder maar dan haalbare 

doelstellingen, dan veel doelstellingen die niet gehaald worden. Korte duidelijke 
doelstellingen waar men zich hard voor kan maken. 

- Toeristenbelasting. De opbrengst is nog steeds niet gerealiseerd. De 
toegezegde evaluatie van het administratieve proces is nog niet bekend. 

- GB dringt aan op een verbeterde procesbewaking bij met name de wat 
zwaardere dossiers. Een goede communicatie is van groot belang. Blijkbaar 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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gaan daarin nog steeds zaken fout, zoals ook gebleken uit het 
burgertevredenheidsonderzoek.  

- GB vindt de lastenverzwaring voor de burgers ten aanzien van de riolering te 
snel oplopen. GB pleit meer voor tabel 7.b. in de perspectiefnota. 

 GB dient hiervoor een motie in. 5 
 
De inhoud van amendement (E) van GB luidt als volgt: 
Beslispunt 2 in het voorstel van het college te schrappen en te vervangen door het 
volgende: 
Het hoofdlijnenakkoord van 2006 ongewijzigd te laten en de nodige veranderingen 
te actualiseren in de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. 
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Toelichting. 
De raad heeft in maart 2006 het hoofdlijnenakkoord vastgesteld. De hoofdlijnen zijn 
gewijzigd door het college en ligt nu ter besluitvorming voor aan de raad. De raad is 
niet betrokken bij het tot stand komen van de wijzigingen die in het 
hoofdlijnenakkoord van 2008 zijn verwerkt. GB stelt dat het hoofdlijnenakkoord is 
vastgesteld door de coalitiepartijen en vindt het van groot belang dat het 
hoofdlijnenakkoord de basis is en blijft en wordt gebruikt tijdens deze raadsperiode. 
Noodzakelijke wijzigingen/veranderingen kunnen volgens GB het best worden 
vastgelegd bij actualisering van ‘uitwerking van het hoofdlijnenakkoord’ dat een 
laatste versie kent van 12 september 2006.  
 
De inhoud van motie (4) van GB luidt als volgt: 
Overwegende dat: 25 
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1. De gemeentelijke financiële lasten voor onze inwoners, in zijn algemeenheid 
toenemen. 

2. De toename van de lasten voor een groot deel niet te beïnvloeden is door de 
“gebruikers”/burgers (wateroverlast, achterstand onderhoud riolering). 

3. De toename van de rioolheffing op een verantwoorde wijze, geleidelijk aan, te 
verhogen, waardoor de lasten niet in een keer te snel stijgen. 

Draagt het college op: 
Voor de ontwikkeling rioolrecht op basis van voorstel 1 gematigde stijging voor tabel 
7b te kiezen. 
 
De inhoud van motie (5) van GB luidt als volgt: 
Overwegende: 
1. Dat uit het burgertevredenheidsonderzoek blijkt dat afspraken die met burgers 

worden gemaakt onvoldoende nagekomen worden. 
2. Dat inwoners van Bergen serieus genomen willen worden. 40 
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3. Dat een goede communicatie van belang is bij het maken en nakomen van 
afspraken. 

4. Dat 3 jaar geleden er een notitie is gemaakt ten aanzien van communicatie, 
waarin de procedures worden omschreven. 

5. Dat het op grond van klachten noodzakelijk is deze notitie te actualiseren. 
 Dat bij vaststelling van deze communicatienota de raad medeverantwoordelijk 

wordt voor de procedure en kan controleren of deze wordt gevolgd. Het 
nakomen van afspraken is echter een taak van het ambtelijk apparaat onder 
verantwoordelijkheid van het college. Met duidelijke procedureafspraken kan 
het wijkgericht werken weer een voorbeeld van duidelijke communicatie tussen 
bewoners en de gemeente). 

Draagt het college op: 
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De nota communicatie te herzien waarbij het doel ‘het nakomen van afspraken’  
tussen gemeente Bergen en inwoners het uitgangspunt is en waarbij inzichtelijk 
wordt gemaakt bij welke afdeling/diensten de mogelijke knelpunten zijn. 
 
Voordat overgegaan wordt tot de reactie van het college op de eerste termijn, wordt 
de vergadering kort geschorst. 

5 

 
Reactie college op de eerste termijn. 
 
De heer Stam bedankt de raad voor de complimenten over de perspectiefnota, die 
naar zijn mening vooral ook bedoeld zijn voor de ambtelijke organisatie. Door hen is 
de afgelopen 2,5 jaar ontzettend veel werk verzet. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

 
Reagerend op de bijdrage van de fracties, merkt de heer Stam het volgende op. 
Binnen de organisatie is sprake van een intensivering als het gaat om nieuw beleid. 
Het college is het eens met GL dat onderhoud en handhaving niet uit het oog 
verloren mogen worden. Het college zegt toe dat in de voorbereiding op de 
begroting concrete voorstellen gedaan zullen worden ten aanzien van onderhoud en 
handhaving. 
 
Het college is samen met de wijkverenigingen van mening, dat het wijkgericht 
werken steeds beter gaat. Regelmatig vindt overleg met de wijkverenigingen plaats. 
In het najaar worden voorstellen gedaan om de samenwerking steviger te kunnen 
verankeren. Onderdeel daarvan is het idee om de wijkplannen om te zetten in een 
contract tussen gemeente en wijkvereniging. De gemeente neemt daarmee de plicht 
op zich, dat alles wat in een wijkplan is opgenomen, getoetst is op haalbaarheid. 
Dat betekent dat situaties zoals die ten aanzien van de Laanweg, niet meer voor 
kunnen komen. Afwijken van het wijkplan, is dan afwijken van een contract.  
 
Rioolrecht. In de perspectiefnota is de financiële consequentie opgenomen van alle 
zaken die tot heden besloten zijn. In voorbereiding op het in 2010 nieuw vast te 
stellen gemeentelijk rioleringsplan is het zinvol om de discussie aan te gaan over 
het plan 2005 en de uitwerking daarvan.  
Het rioolrecht is onder invloed van alle maatregelen gestegen. Aan de burgers kan 
de hoogte van het tarief uitgelegd worden, omdat dit concreet is gekoppeld aan een 
product (voorbeelden: investering in wijken, wateroverlast, overstorten etc.). 
dat het tarief concreet is gekoppeld aan een product.  
GB stelt bij amendement voor om te kiezen voor een andere opbouw van het 
rioolrecht. Hoewel sympathiek leidt dit er toe dat de voorziening veel meer negatief 
komt te staan door de rentekosten. Het college maakt een voorbehoud wanneer het 
amendement wordt aangenomen, omdat de provincie de voorziening nadrukkelijk 
beoordeelt.  
Bij de gemeentelijke lasten is er voor de burgers, met uitzondering van het riool, 
sprake van een trendmatige verhoging. 
Ten aanzien van de reinigingsrechten wordt bekeken of bij de begroting een 
uitsplitsing verstrekt kan worden. 
 
In de investeringen is een aantal ontwikkelingen pm opgenomen. Met name betreft 
het zaken op het gebied van de exploitatie van gronden. Degemeente wil hierin 
actief worden. In de begroting worden hierover voorstellen opgenomen. Er wordt 
gezocht naar de financiële speelruimte. De heer Stam zegt uiteen waarom de 
toekomstige sportaccommodatie in de Egmonden, decentralisatie werven en Jan 
Lighthartstraat in de perspectiefnota als pm post zijn opgenomen. 
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Het college is met PvdA en GB van mening dat het hoofdlijnenakkoord nu geen 
onderdeel van de besluitvorming behoeft te zijn. Het hoofdlijnenakkoord is destijds 
door de raad vastgesteld. De uitwerking is van het college geweest. Het college is 
voorstander van actualisering van het hoofdlijnenakkoord en verzoekt de raad, wat 
in de perspectiefnota is opgenomen, te zien als voorstel van het college aan de raad 
c.q. de coalitie. 

5 

10 

 
De heer Stam heeft geen problemen met het voorstel van de VVD om over te gaan 
tot halvering van de donatie aan de reserve. 
 
De heer Plomp geeft de volgende reactie.  
Jeugd en gezin. In samenspraak met een groot aantal partijen wordt een brede 
discussie gevoerd over zaken rondom jeugd en gezin en de inrichting van het 
bureau jeugdzorg. Intern vindt een knelpuntenanalyse plaats. In september wordt 
aan de commissie een aantal discussiepunten voorgelegd. 

15 
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Klimaatbeleid. Vorig jaar is invulling gegeven aan voorlichting en educatie (project 
de knop om; scholenproject). Intern wordt, met de beschikbare beperkte formatie, 
gewerkt aan een nota klimaatbeleid voor de komende 3, 4 jaar. Dit jaar wordt dit 
aan de raad voorgelegd. De wettelijke verplichtingen zijn uitbesteed aan het MRA. 
Het ambitieniveau van de organisatie is groot. Aan de volgende zaken is c.q. wordt 
gewerkt: besparingsplan voor de gemeente , meewerken aan pilot verbetering 
openbare verlichting, aanbesteden van energiezorg, vaststelling subsidie voor 
zonnepanelen in het kader van duurzame energie. De organisatie is druk bezig, zij 
het met een laag tempo als gevolg van de beperkte, beschikbare capaciteit. 
Binnen het klimaatbeleid moet naar de mening van de heer Plomp, een onderscheid 
aangebracht worden tussen milieubeleid en energiebeleid. 
 
Cultuur. De heer Plomp is blij met het voorstel van het CDA om de subsidie 
cultuurgerelateerde projecten op te hogen. Er wordt nog een notitie aan de raad 
voorgelegd over de actualisering van de criteria voor subsidieverlening. De nota 
geeft onder andere waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen. 
 
Monumentenbeleid. Intern wordt gewerkt aan een projectplan waarin de uitvoering 
en de financiën worden beschreven. In de uitvoeringsparagraaf wordt onder meer 
aandacht besteed aan de dorpsarchitect. 
 
De heer Mesu merkt het volgende op. 
Verkeer. Verkeersproblemen moeten niet ad hoc opgelost worden. De 
verkeersstromen moeten integraal bekeken worden. Over de verkeerssituatie in 
Egmond aan Zee is uitvoerig gesproken met de wijkvereniging. Met de 
wijkverenigingen en de inwoners wordt in het najaar bekeken hoe gekomen kan 
worden tot een verbetering van de situatie, waardoor de overlast zoveel mogelijk 
beperkt wordt . Een oplossing voor het probleem is niet eenvoudig.  

40 

45 

50 

In Egmond aan den Hoef bestaat een soortgelijke situatie. Met de wijkvereniging is 
afgesproken om twee concrete maatregelen aan de inwoners voor te leggen via 
inloopavonden. Uiteraard wordt de formele procedure toegepast. Er kan niet zomaar 
iets veranderd worden aan de verkeerssituatie. De heer Mesu vraagt na hoe de 
inspraak is verlopen ten aanzien van de Herenweg en de Oeverweg. 
 
Bij interruptie zegt de heer Groot (CDA) dat gedane zaken geen keer nemen. Er kan 
echter wel iets van geleerd worden. Procedures kunnen dan verbeteren.  
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Voorstel PvdA verkeersknelpunten. De heer Mesu is blij met het voorstel om budget 
op te nemen voor verkeersknelpunten.  
 
Woningbouw. Regionaal zijn er afspraken gemaakt over de verdeling. Daarin kan 
niet eenzijdig verandering aangebracht worden. De discussie kan daarover wel 
aangegaan worden. Recent zijn de uitkomsten van het woonwensenonderzoek 
gepresenteerd. De raad wordt hierover geïnformeerd in het najaar.  

5 

10 

15 

 
Toeristenbelasting. De evaluatie toeristenbelasting vindt in het najaar plaats. De 
raad wordt hierover geïnformeerd.  
 
Recreatie en toerisme. Door de stuurgroep zijn doelstellingen en voorstellen 
geformuleerd. Men gaat aan de slag met de speerpunten. 
 
Parkeerbelasting. De raad wordt geïnformeerd over de door de VVD gevraagde 
cijfers met betrekking tot de parkeerbelasting. 
 
Mevrouw Hafkamp is ten aanzien van communicatie in zijn algemeenheid van 
mening dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen communicatie en onvrede 
onder mensen omdat zij niet krijgen wat ze willen. Dit laat onverlet dat goede 
communicatie met burgers belangrijk is. Er is meerdere instrumenten waarop 
gecommuniceerd kan worden. Het burgerjaarverslag is niet afgeschaft. Er wordt 
geen glossy uitvoering meer uitgebracht. Het college is niet tevreden over de wijze 
waarop het burgerjaarverslag nu gepubliceerd is. 
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Het college heeft alle dorpsverenigingen en wijkverenigingen bezocht. Over het 
algemeen is iedereen heel tevreden over wat raad, college en organisatie doen. Er 
moet zorgvuldig voor gewaakt worden dat er geen verwachtingen worden gewekt. 
Voorkomen moet worden dat het beeld ontstaat dat alle wensen gerealiseerd zullen 
worden. Daarin moeten raad, college en organisatie helder zijn. Bij elk plan wordt de 
paragraaf communicatie, goed en kritisch bekeken.  
Samen met de afdeling communicatie wordt bekeken hoe de communicatie verder 
verbeterd kan worden. 
Mevrouw Hafkamp verbaast zich over de toon waarop er vaak gecommuniceerd 
wordt. Zij accepteert het niet wanneer mensen onfatsoenlijk taalgebruik hanteren.  
 
(R)TV 80. Vorig jaar heeft TV 80 een financiële bijdrage ontvangen, dat deels 
bestemd zou worden voor de verhuizing. Tot verbazing van het college heeft TV 80 
opnieuw een aanvraag ingediend. Hierover wil het college meer duidelijkheid en 
gaat daarom het gesprek aan met TV 80. 
 
Motie VVD deelname aan website. Mevrouw Hafkamp gaat de motie uitwerken. 
Wanneer er hoge kosten aan zijn verbonden dan neemt zij contact op met de raad. 
 
Motie GB actualisatie notitie communicatie. Mevrouw Hafkamp gaat samen met de 
afdeling communicatie na, of het noodzakelijk is om de notitie te actualiseren. De 
motie is in de ogen van mevrouw Hafkamp niet nodig omdat aan het beleid 
uitvoering wordt gegeven. 
 
Inrichting openbare plakplaatsen. Mevrouw Hafkamp gaat de mogelijkheid 
uitzoeken. 
 
Hierna vindt schorsing van de vergadering plaats. 
 
Na heropening wordt overgegaan tot de tweede termijn. 
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besluit de raad op voorstel van de voorzitter om direct over te gaan tot stemming 
over de amendementen c.q. moties. 
 
Hieraan voorafgaand deelt mevrouw Luttik (GB) mede dat GB de motie over 
dienstverlening, de motie over riolering en het amendement (E) over het 
hoofdlijnenakkoord handhaaft.  

5 

 
De heer Roem (VVD) deelt mede dat de VVD de motie (3) over deelname aan 
waarstaatjegemeente.nl aanhoudt. Het amendement over halvering dotatie 
algemene reserve wordt gehandhaafd. 

10 

 
De heer Hietbrink (GL) attendeert er op dat bij de motie van het CDA over 
cultuurgerelateerde projecten een dekking ontbreekt. Verder deelt de heer Hietbrink 
(GL) mede dat GL de motie van GB over ontwikkeling tarieven rioolrecht niet 
ondersteunt. GL verzoekt om bij de begroting inzicht te geven in de ontwikkeling van 
de kosten in vergelijking tot het gemeentelijk rioleringsplan. 

15 

 
De heer Groot (CDA) vraagt om een reactie op de suggestie om de vaarten, sloten 
en plassen definitief op te nemen in het uitbestedingtraject. Een motie over TV 80 
dient het CDA niet in op basis van de beantwoording door het college.  

20 

 
Reagerend op mevrouw Kindt (PvdA), deelt mevrouw Hafkamp mede dat de raad 
voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd wordt over de mogelijke inrichting van 
plakplaatsen. 25 
 
Mevrouw Kindt (PvdA) deelt mede dat de PvdA het amendement over het 
hoofdlijnenakkoord handhaaft. De PvdA ondersteunt het amendement van de VVD 
over dotatie in de algemene reserve. De motie van het CDA over 
cultuurgerelateerde projecten steunt de PvdA. De motie van GB over tarieven 
riolering steunt de PvdA niet. De PvdA dringt er op aan bij de aanbesteding goed te 
bezien of het voor de burgers goedkoper kan. 

30 

 
Reactie college op de tweede termijn. 
 35 
De heer Stam deelt mede dat het niet noodzakelijk is om bij de perspectiefnota een 
dekking bij voorstellen aan te geven. Dit wordt meegenomen bij de begroting.  
Er wordt geprobeerd om in een memo voorafgaand aan de begroting inzicht te 
verschaffen in de door GL gevraagde gegevens over rioolrecht.  
Een aantal elementen in het investeringsschema valt wellicht goedkoper uit, zoals 
overstort bij Schoorldam. De invloed van een en ander op het rioolrecht is 
marginaal. De grote kosten vloeien voornamelijk voort uit de kapitaalslasten op 
eerder gedane investeringen. 

40 

45 
De raad ontvangt in september een memo over de organisatie van het onderhoud 
van water.  
 
Hierna wordt overgegaan tot stemming van de amendementen, voorstel en moties. 
Er wordt gestemd via handopsteking. 
 
Stemming. 50 
 
- Stemming amendement (C) van de PvdA  over hoofdlijnenakkoord. 
 De raad stemt unaniem in met het amendement. 
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Omdat amendement C verder strekt dan amendement (E) van GB, vervalt 
amendement E. 

- Stemming amendement (D) van de V VD over halvering dotatie algemene 
reserve. De raad stemt unaniem in met het amendement. 

 5 

10 
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Met inachtneming van de amendementen besluit de raad unaniem: 
1. De in de perspectiefnota 2008 opgenomen autonome ontwikkelingen vast te 

stellen en deze middels de bij het voorstel gevoegde begrotingswijziging te 
verwerken. 

2. Het college op te dragen de perspectiefnota 2008 als uitgangspunt te nemen 
voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2009-2012. 

 
- Stemming over motie (2) van het CDA over cultuur gerelateerde projecten. De 

raad stemt unaniem in met de motie. 
- Stemming over motie (4) van GB over ontwikkeling tarieven riolering. De motie 

wordt bij meerderheid van stemmen verworpen (4 stemmen voor en 12 
stemmen tegen). 

- Stemming over motie (5) van GB over dienstverlening. Bij meerderheid van 
stemmen wordt de motie aanvaard (7 stemmen tegen en 9 stemmen voor). 

 
4. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
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Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in  
de vergadering van de gemeenteraad van  
 
de griffier,   de voorzitter
 
 
 


