
 

  
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 10 juni 2008; 
 
gelezen het advies van de extra commissie Ruimte en Beheer van 5 juni 2008; 
 
b e s l u i t: 
 
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. De kapitaallast 
(rente) in te passen in de gemeentelijke begrotingen tot aan de verkoop van het 
Watertorenterrein, zoals weergegeven in bijgevoegde begrotingswijziging. 

 
Ten aanzien van de nieuwe sportvoorzieningen (B) 

3. Het onderzoek vaar 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 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. A. er een adequate sportvoorziening is gerealiseerd die overeenkomstig is aan de 

uitvoering zoals de raad deze vanuit het onderzoek heeft gekozen. 
 

B. De sporthal  met horeca van de Watertoren 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 euro 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 euro naar 
evenredigheid op te nemen in de gemeentelijke begrotingen voor die jaren. 

  
7. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.  
 
8. Tot uitvoering van dit besluit over te gaan 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. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 24 juni 2008. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 

 


