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Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 4 november 2008 

 
voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. J.W.W.M. Boers (CDA), dhr. M.J. Bijl (GB), mw. M.E. Diels (GB), dhr. P. 
Edelschaap (GL), 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), dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA), mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. J. Korver 
(PvdA) (vanaf 19.30 uur), dhr. A.H. v.d. Leij (PvdA) (vanaf 17.10 uur), mw. J.L. 
Luttik-Swart (GB), dhr. A. Maarsse (BOBbes), dhr. T. Meedendorp (VVD), dhr. 
A.W.M. Ooijevaar (CDA), dhr. C. Roem (VVD) (vanaf 16.10 uur), mw. A.M. de 
Ruiter (D66), dhr. H.G.J.J. Schiering (GB), dhr. D. Zwart (CDA) (vanaf 19.30 
uur). 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J. Mesu, dhr. A. Plomp, dhr. J.A. Stam, mw. E. Trap 
 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. R. Groninger 

afwezig 
 

dhr. R. de Jong (VVD), dhr. C.P.G. Veldt (CDA). 

 
agendapunt  1. Opening. 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom.  

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Veldt. De heren Korver en 
Roem zullen naar verwachting vanaf een later tijdstip de vergadering 
bijwonen. 

 
agendapunt 2. Vaststelling agenda. 

samenvatting 
besprokene 

Er is een ingekomen stuk. Het betreft beantwoording van vragen door het 
college met betrekking tot de meerjarenbegroting, inclusief errata van de 
pagina’s 85, 86 en 87 met betrekking tot de risicoparagraaf. 

besluit De agenda wordt met toevoeging van het ingekomen stuk, vastgesteld. 
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BESPREEKSTUK 
 

 
agendapunt  3. Vaststelling meerjarenbegroting 2009-2012. 

voorgesteld 
besluit 

1. De programmabegroting 2009, inclusief paragrafen en bijlagen vast te 
stellen. 

2. De genoemde autonome ontwikkelingen vast te stellen. 
3. De voorstellen voor nieuw beleid vast te stellen. 
4. De jaarschijf 2009 van het investeringsplan 2009-2012 vast te stellen. 
5. Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 

2009 van het investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval). 
6. De opgenomen openstaande bezuinigingsvoorstellen naar PPN 2008 in 

2009 uit te laten werken door het college. 
7. De bij beslispunt 2 tot en met 5 behorende begrotingswijzigingen vast te 

stellen. 
 

samenvatting 
besprokene 

Algemene beschouwingen. 
De volgorde van de algemene beschouwingen is bepaald door loting. De 
volgorde is: 
CDA – de heer Groot; 
VVD – de heer Roem; 
GL – de heer Hietbrink; 
D66 – mevrouw De Ruiter; 
PvdA – mevrouw Kindt; 
GB – mevrouw Luttik; 
BOBbes – de heer Maarsse. 
 
De algemene beschouwingen, inclusief een verslag van de mondelinge 
bijdrage van de heer Maarsse, worden als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 
Naar aanleiding van de algemene beschouwingen van D66, attendeert de 
heer Roem op een door de VVD ingediende, en aangenomen motie, over 
duurzaam bouwen.  
 
Reagerend op een interruptie door de heren Roem en Hietbrink op de 
algemene beschouwingen van de PvdA, zegt mevrouw Kindt dat wanneer de 
raad de begroting aanneemt, het daarmee een bevoegdheid wordt van de 
raad. Naar aanleiding van de toezegging over de gebiedsvisie, verwacht de 
PvdA bij het voorstel bouwgrond exploitatie als gevolg WVG, ook een 
financiële onderbouwing. De PvdA vindt dat de bedragen opgenomen in 
paragraaf 7.6. nog niet gebruikt moeten worden. Het betreft een incidentele 
uitgave die op andere wijze ook kan toekomen aan de kernen. 
 
Na een korte schorsing van de vergadering, worden door verschillende 
fracties, amendementen en moties ingediend.  
 
CDA: 
Afhankelijk van de reactie van het college op de algemene beschouwingen 
dient het CDA later in de vergadering al dan niet amendementen en/of moties 
in. 
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VVD: 
amendement A – niet verhogen OZB; 
amendement B – akkoord van Bergen; 
amendement K – investeringsplan bruto investeringen tot € 50.000; 
amendement L – aanpassing van de in 2009 uit te werken 
bezuinigingsvoorstellen; 
motie 2 – beheer openbare ruimte; 
motie 3 – heroverweging besluit Museaal Centrum; 
motie 4 – forecasting parkeerbegroting en opbrengst toeristenbelasting; 
motie 5 – treasury statuut. 
 
GL: 
amendement C – stimuleringsfonds voor duurzaamheid; 
amendement D – inventarisatie binnenstedelijk bouwen; 
amendement E – routekaart klimaatneutraal Bergen; 
amendement F – opknappen Slotkwartier; 
amendement G – wijkgericht werken. 
 
D66: 
amendement H – CO2 neutraal bouwen; 
motie 1 – heldere uitspraak betreffende het kaderbesluit op basis van de 
gebiedsvisie. 
 
PvdA: 
amendement I – impuls opknappen openbare ruimte in de kernen; 
amendement J – investeringsplan 2009-2012; 
amendement M – ISV programma; 
amendement N – programma 2 woningbouw hoofdlijn 4. 
 
GB: 
motie 6 – WMO stimuleringsfonds; 
motie 7 – veiligheid stoepen en straten centrum Bergen; 
motie 8 – ICT; 
motie 9 – hoofdlijnenakkoord; 
motie 10 – incidenteel armoedebeleid; 
motie 11 – kosten bouwgrondexploitatie WVG; 
motie 12 – parkeergarages; 
motie 13 – voortgang uitvoering wijkplan Bergen aan Zee; 
motie 14 – gratis verzekeren vrijwilligers. 
 
De teksten van de amendementen en moties worden als bijlage bij dit verslag 
gevoegd. 
 
 
Hierna wordt de vergadering onderbroken voor een pauze. 
 
Na heropening van de vergadering reageert het  
college op de algemene beschouwingen, amendementen en moties. 
 
De heer Stam heeft zijn reactie op de algemene beschouwingen 
onderverdeeld in de verschillende thema’s. 
 
Financiën. 
De waakzaamheid van de financiën is net als bij de raad, ook aanwezig bij het 
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college. Dit kan onder meer afgeleid worden uit het feit dat de budgettaire 
ruimte niet volledig is gebruikt. Een en ander is voor het college onderdeel van 
het proces om de uitgaven in de hand te krijgen. Een ieder binnen de 
organisatie verdient een groot compliment voor de totstandkoming van de 
voorliggende meerjarenbegroting. 
 
Met betrekking tot de huidige kredietcrisis zegt de heer Stam, dat Bergen bij 
de huidige stand van zaken van de kredietcrisis, geen gevaar loopt. Wanneer 
daarin verandering zou optreden, dan wordt de raad daarover onmiddellijk 
gerapporteerd. 
 
De vigerende treasuryregeling dateert uit 2002. Er is nu geen geld uitgezet bij 
een bank met een A-ranking. Het college zegt naar aanleiding van motie 5 van 
de VVD, toe dat wanneer geld uitgezet moet worden, dit uitsluitend zal 
gebeuren bij een instelling met een triple A-rating of een overheidsbank. 
Vanuit het rijk worden de komende tijd, richtlijnen verwacht met betrekking tot 
de treasury. Bergen loopt nu geen acuut gevaar. Daarom vindt het college niet 
realistisch om voor december de treasuryregeling aan te passen. Het college 
stelt voor om af te wachten hoe rijk en provincie om willen gaan met hun 
toezichthoudende rol. Het college ontraadt daarom de motie. 
 
De heer Stam refereert aan wat eerder is verteld over het risicomanagement. 
Zoals ook is toegezegd aan de Commissie van Onderzoek komt het college in 
de eerste helft van 2009 met een plan van aanpak betreffende 
risicomanagement.  
 
Handhaving is opgenomen als PM post. De overleggen over handhaving zijn 
gaande. Wanneer er middelen nodig zijn, dan legt het college dit voor aan de 
raad. Het college is met de raad van mening dat de voorgestane taken ook 
moeten gebeuren. Het college komt op een en ander in de loop van 2009 
terug. 
 
De uitwerking van het kaderbesluit is nog niet opgenomen in de begroting, 
omdat dit ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend was. 
Momenteel wordt geïnventariseerd welke stappen er gezet moeten worden in 
het kader van de uitwerking van het kaderbesluit. Het college vindt het geen 
goede zaak om nu ad hoc, posten uit de begroting te halen. Het college is het 
ermee eens dat de post ad. € 200.000 bestemmingsplannen niet nodig is, 
omdat de bestemmingsplannen pas worden opgesteld nadat de zoeklocaties 
zijn geformuleerd in de structuurvisie. 
Het proces naar aanleiding van het kaderbesluit gaat gewoon door. Er zullen 
kosten gemaakt worden, onder meer voor de verwerving van gronden en voor 
de totstandkoming van de structuurvisie inclusief het het proces om te komen 
tot de structuurvisie. Bij de verwerving van gronden bepaalt de raad 
uiteindelijk de bestemming bij de vaststelling van het volkshuisvestingbeleid. 
 
De heer Stam zegt toe om bij de stedenbouwkundige analyse ten aanzien van 
Egmond aan den Hoef, het klimaatbeleid daarin mee te zullen nemen. Het 
college zegt toe ook invulling te zullen geven aan wat GL in amendement D 
voorstelt. Het college stelt voor om dit te realiseren binnen het opgenomen 
budget. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn, dan komt het college hierover 
terug bij de raad. Er wordt pas overgegaan tot de invulling van de zoeklocaties 
woningbouw als de beschikbaarheid van de inbreilocaties is onderzocht.  
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Het college stelt voor om het budget minus € 200.000 in de begroting te 
handhaven. Zo spoedig mogelijk legt het college aan de commissie een 
nadere uitwerking van het in de begroting opgenomen bedrag, voor. 
Wijkgericht werken. 
Binnen de vastgestelde inhoudelijke kaders wordt invulling gegeven aan het 
wijkgericht werken. Het college zal aan de raad een overzicht van deze kaders 
verstrekken met daarbij de stand van zaken participatieladder. Momenteel 
wordt in nauw overleg met de wijkverenigingen gewerkt aan de 
totstandkoming van de participatieladder. De afspraken in de wijkplannen die 
de raad hebben gepasseerd, conflicteren soms met de planning van 
onderhoud. Bij de Julianaweg in Bergen aan Zee is hiervan sprake. Wanneer 
de raad besluit om deze weg er in te brengen, dan wordt het 
onderhoudsschema doorbroken. Er moet nagegaan worden of er voldoende 
ambtelijke capaciteit is om uitvoering te geven aan wat de raad voorstelt. 
Wanneer het niet lukt dan legt het college dit voor aan de raad. 
 
Reagerend op een interruptie door de heer Roem, zegt de heer Stam dat met 
het opstellen van contracten met de wijkverenigingen, de afspraken scherper 
vastgesteld worden en meer bindend zullen zijn.  
 
Het college staat sympathiek ten opzichte van amendement I van de PvdA om 
een impuls te geven aan het opknappen van de openbare ruimte in de kernen. 
Het college vindt het voorgestelde bedrag ad. € 350.000 erg hoog, te meer 
daar hieraan geen beleid ten grondslag ligt. Het college wil de zaken 
gestructureerd aanpakken. Omdat het om veel geld gaat, stelt het college voor 
om de discussie vooruit te schuiven naar het 1e kwartaal 2009. 
 
Regionalisering. Hedenmorgen heeft het college een intentieverklaring 
vastgesteld, die wordt gesloten tussen de colleges van burgemeesters en 
wethouders in de regio. Op 12 november krijgt de raad hierover nadere 
informatie. Wat in de intentieverklaring is opgenomen valt binnen de door de 
raad vastgestelde kaders.  
 
Reactie van de heer Stam op amendementen en moties. 
 
Amendement A van de VVD over niet verhogen OZB. De heer Stam is van 
mening dat het voorstel van de VVD een aantasting is van het 
hoofdlijnenakkoord. De voorgestelde verhoging is zelfs percentueel lager dan 
wat hierover is afgesproken. Het college geeft nadrukkelijk in overweging om 
het amendement in te trekken. 
 
De heer Roem vindt dat de gemeente een gebaar moet maken richting de 
bewoners, ook al is het klein gebaar. 
 
Amendement B – akkoord van Bergen. 
Het college acht de voorgestelde € 100.000 om te komen tot het akkoord van 
Bergen niet nodig. Het college verwacht dat dit gerealiseerd kan worden 
binnen het bestaande budget. PvdA en VVD zijn van mening dat de inbreng 
van onafhankelijke “adviseurs”voor de totstandkoming van het 
landschapsakkoord Bergen, van groot belang is. De heer Stam kan zich 
voorstellen dat mediators de gesprekken gaan leiden. Anderzijds is hij wel van 
mening dat het verwachtingspatroon ten aanzien van het landschapsakkoord 
in de hand gehouden moet worden. Het is nu niet meer dan een intentie. 
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Op de amendementen D, H is reeds gereageerd. 
 
Ten aanzien van amendement I zegt de heer Stam, dat het college de wens 
om de kwaliteit van de openbare ruimte te versterken, een warm hart 
toedraagt. 
 
Amendement J van de PvdA over investeringsplan 2009-2012. De 
reconstructie Heerenweg Camperduin gedeelte Hargerstrandweg tot 
Hondsbosschezeewering, kan ingepast worden in het investeringsschema. 
Zoals eerder aangegeven zal in relatie tot het vastgestelde 
onderhoudsprogramma bekeken moeten worden of er voldoende capaciteit is. 
 
Amendement K van de VVD over investeringsplan bruto investeringen tot  
€ 50.000. De heer Stam is van mening dat wat de VVD voorstelt niet wenselijk 
en niet efficiënt is. Het maakt het werk binnen de gemeente een stuk 
ingewikkelder en zal leiden tot vertraging in de afhandeling van plannen. 
Middels de rapportages worden commissies en raad geïnformeerd over de 
besteding van de begrote bedragen.  
Bij interruptie zegt de heer Houtenbos als voorzitter van de Commissie van 
Onderzoek, dat de commissie nog steeds niet tevreden is over de kwaliteit van 
de voortgangsrapportages. De heer Korver is van mening dat de 
achterliggende gedachte van het amendement een andere is, dan wat uit de 
toelichting op het amendement naar voren komt.  
De heer Roem stelt dat het amendement absoluut niets te maken heeft met 
deregulering. De heer Stam concludeert dat de VVD en college, van mening 
verschillen over de definiëring van deregulering en efficiency. 
 
Motie 1 van D66 over heldere uitspraak betreffende het kaderbesluit op basis 
van de gebiedsvisie. De heer Stam zegt op verzoek van mevrouw De Ruiter 
toe, dat de tekst van het kaderbesluit, naast de publicatie op RIS/BIS, ook 
gepubliceerd zal worden op de gemeentepagina inclusief een kaart met 
daarop de overgebleven zoeklocaties. 
 
Motie 2 van de VVD over beheer openbare ruimte. Het college vindt de motie 
van GB concreter. Er zijn afspraken gemaakt met Bergen aan Zee over het 
vastleggen van de structuurvisie. 
 
Op motie 5 van de VVD over treasurystatuut is al gereageerd. 
 
Motie 7 van GB over veiligheid stoepen en straten centrum Bergen. Het 
college is onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider in gesprek met 
de belangenorganisaties. Het college is reeds bezig met wat de motie 
voorstelt. Een en ander wordt meegenomen in het traject rond het totale 
dorpscentrum. Reagerend op een interruptie door mevrouw Luttik zegt de heer 
Stam dat de commissie vorige maand nog is geïnformeerd over de stand van 
zaken en wat er tot heden is gedaan. Een zorgvuldig proces vraagt een goede 
voorbereiding en kost tijd. Het college doet precies wat de raad vraagt. 
Daarom worstelt de heer Stam met de inhoud van de motie.  
 
Motie 9 van GB over het hoofdlijnenakkoord. 
Bij de perspectiefnota is een inventarisatie verstrekt over de stand van zaken 
hoofdlijnenakkoord. De raad heeft besloten om dit niet bij de perspectiefnota 
te behandelen en dit op een later moment te doen. Het hoofdlijnenakkoord is 
een afspraak tussen de fracties in de raad. Het initiatief om hier iets mee te 
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doen, ligt nu op basis van een en ander bij de raad. Het college verzoekt de 
raad duidelijk aan te geven wat ze nu van het college verwacht.  
Dat wat de motie vraagt, is reeds gedaan. 
 
Motie 11 van GB over kosten bouwgrondexploitatie WVG. Hierop is reeds 
gereageerd. 
 
Motie 12  van GB over parkeergarages. De heer Stam geeft aan dat 
ondergronds parkeren, gecompliceerd is. Er worden reeds gesprekken 
gevoerd. Het college zegt toe om bij eventuele afspraken,het voorbehoud te 
zullen maken van goedkeuring door de raad. 
 
Op motie 13 van GB over voortgang uitvoering wijkplan Bergen aan Zee is al 
gereageerd. 
 
Op een later moment in de vergadering zal de heer Stam nog ingaan op de 
vragen die zijn gesteld door het CDA. 
 
 
 
Ook de heer Mesu gaat eerst in op de inhoud van de algemene 
beschouwingen. 
 
Over Joep is recent gesproken met het kerkbestuur. In overleg met het 
kerkbestuur wordt handhaving van Joep op de huidige plaats, onderzocht. Het 
college vindt het geen goede zaak om organisaties die zijn gefuseerd, op 
voorhand los te koppelen van de Stichting Welzijn Bergen. Wanneer er 
problemen zijn dan moeten die besproken worden. 
 
Het college wil het overloopterrein bij de Fransman bij voorkeur voor maximaal 
8 x per jaar gebruiken als overloopterrein. Een transferium is iets anders en 
wordt blijvend aangebracht. Het college zal een en ander naar voren brengen 
bij een volgend overleg. 
 
Het college houdt rekening met het gestelde over de kruising Hoeverweg – 
Herenweg. 
 
De heer Mesu spreekt met klem tegen dat de ondernemers van het kastje 
naar de muur worden gestuurd over de jaarrondexploitatie. Men is volledig op 
de hoogte van de stand van zaken. Binnenkort vindt een informatieavond 
plaats waarvoor de strandexploitanten zijn uitgenodigd. Het 
Hoogheemraadschap geeft dan een toelichting op de eisen die het 
Hoogheemraadschap stelt bij jaarrondexploitatie. 
 
In de najaarsnota is omschreven hoe het bedrag rond het parkeerterrein 
Hargen tot stand is gekomen. De eerder gedane suggestie door de heer 
Meedendorp van de VVD, is meegenomen in de overwegingen.  
 
Zoals eerder is medegedeeld, heeft het college binnen de organisatie prioriteit 
gegeven aan de financiën en de reorganisatie, mede op basis van de 
opmerkingen van de accountant en de Commissie van Onderzoek. Het 
college staat een systematische organisatie brede aanpak voor, als het gaat 
om de deregulering. Hiermee wordt gestart in 2009. Het is niet zo dat er nog 
niets is gedaan op het gebied van deregulering. De heer Roem vraagt om een 
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overzicht van dat wat er tot heden op dit gebied is gedaan. 
De heer Mesu zal het management vragen of een dergelijk overzicht verstrekt 
kan worden. De raad wordt nader geïnformeerd. 
 
Handhaving wordt aan de orde gesteld tijdens de bijeenkomst met de 
strandexploitanten. Het college zegt toe hetgeen de PvdA heeft voorgesteld in 
maart met de raad te zullen bespreken. 
 
Voor het begin van december lukt het niet om de uitkering van € 50,00 aan de 
mensen met een inkomen tot 120% van het minimum, uit te keren omdat 
hiervoor formeel een besluit nodig is van de raad. Het lukt wel om het bedrag 
voor de kerst over te maken wanneer de commissie ermee akkoord gaat om 
hiertoe over te gaan, vooruitlopend op het formele besluit van de raad.  
 
Bereikbaarheid kust. Binnenkort vindt verder overleg plaats met de degenen 
die ook hebben deelgenomen aan de conferentie “Binden en verbinden”.  
 
Het college stelt voor om het voorstel over de fietsenstalling mee te nemen in 
het kader van de bereikbaarheid kust.  
 
Het college stelt voor om het voorstel informatieavond rond de verkeerssituatie 
Egmond aan Zee, mee te nemen in het totale kader. Het college is bezig met 
voorstellen en is van mening dat men beter goed beslagen ten ijs kan komen, 
dan nu een onderdeel daar uit te lichten. Binnenkort vindt een informatieavond 
plaats in Egmond aan Zee over de maatregelen die zijn getroffen in het kader 
van de wateroverlast en over de resultaten van het project Eco Beach.  Er is in 
het kader van de verkeersveiligheid een aantal maatregelen genomen om de 
veiligheid te bevorderen. Er hangt een display in de Wilhelminastraat en er zijn 
bliksemschichten aan gebracht op de weg. Over de winkelaanvoer door grote 
vrachtauto’s wordt binnenkort gesproken met VORBES  
 
De heer Mesu kent de inhoud van de VNG ledenbrief over de zorg niet. Hij 
gaat dit na. 
 
In het kader van het minimabeleid heeft het college een voorstel in 
voorbereiding om een extra bijdrage te geven aan kinderen uit gezinnen met 
een minimum inkomen.  
 
Hierna gaat de heer Mesu in op een aantal amendementen en moties. 
 
Op het amendement M van de PvdA over het ISV programma – fietsenstalling 
is reeds gereageerd. 
 
In amendement N stelt de PvdA voor om de percentages in woonverdeling 
aan te passen. In het hoofdlijnenakkoord is een verdeling 30-10-60 
opgenomen. Dat wat de PvdA voorstelt, gaat absoluut niet op voor 
binnenstedelijk bouwen. Inmiddels worden over verschillende ontwikkelingen 
al gesprekken gevoerd met projectontwikkelaars. De heer Mesu zou het 
onfatsoenlijk en bestuurlijk slecht vinden om de in het hoofdlijnenakkoord 
vastgelegde percentages nu te veranderen. Het kan zijn dat naar aanleiding 
van het woonwensen onderzoek aanpassing van de vastgestelde kaders moet 
plaatsvinden. De heer Mesu doet dat bij voorkeur regionaal. Het amendement 
lijkt sympathiek, maar de effecten zullen uiteindelijk slechter uitvallen voor 
starters en mensen met een smalle beurs. Het college ontraadt het 
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amendement. 
 
De heer V.d. Leij zegt bij interruptie dat het gaat om een 
inspanningsverplichting. Afwijking van beleid is naar zijn mening altijd 
mogelijk. 
 
De VVD onderschrijft het betoog van de heer Mesu en is van mening dat eerst 
binnen de raad een discussie moet plaatsvinden, alvorens de percentages nu 
te veranderen. 
 
Reagerend op een opmerking van de heer Ooijevaar zegt de heer Mesu dat 
het aantal sociale woningen zeker gebouwd wordt. Er moet wel ruimte zijn om 
dat te realiseren. Er is een fonds sociale woningbouw. Daarin worden 
stortingen gedaan door mensen die in de dure sector bouwen ten behoeve 
van de realisatie van sociale woningbouw. 
 
Motie 4 van de VVD over forecasting parkeerbelasting en opbrengst 
toeristenbelasting. Van de raming toeristenbelasting wordt naar verwachting 
met 2% afgeweken. De begrote opbrengst parkeerbelasting wordt redelijk 
benaderd. Er wordt wel degelijk gekeken naar de opbrengsten die er zijn 
geweest.   
 
Motie 10 van GB over incidenteel armoedebeleid. Reeds eerder is 
aangegeven dat het college hieraan invulling geeft. De gemeente ontvangt 
van het rijk een uitkering. Wanneer deze niet toereikend is, moet de gemeente 
het restant uit eigen middelen betalen. 
 
Motie 14 van GB over gratis verzekeren vrijwilligers. 
Het college staat sympathiek tegenover de motie. Omdat de Tweede Kamer 
hierover binnenkort een besluit neemt, stelt het college voor om de motie aan 
te houden totdat hierover meer bekend is.  
De heer Haring deelt mede dat GB de motie aanhoudt. Mevrouw De Ruiter 
attendeert er op dat verschillende vrijwilligersorganisaties verzekeringen 
hebben afgesloten voor de vrijwilligers. 
 
 
 
Alvorens in te gaan op wat naar voren is gebracht, zegt mevrouw Trap dat het 
“geweldig voelt” om na lange tijd weer aanwezig te mogen zijn. Zij had dit niet 
verwacht. Ze spreekt haar welgemeende dank uit voor alle vormen van steun 
die zij heeft ontvangen. “Het helpt echt.” 
 
WMO. Mevrouw Trap hoopt dat het amendement en de motie dienaangaande, 
in elkaar geschoven kunnen worden. Het college stelt voor om de ophoging 
van het budget met € 75.000 aan te merken als incidenteel en niet als 
structureel. Aan het eind van 2009 vindt een evaluatie plaats en wordt 
nagegaan wat de resultaten zijn. Wanneer deze voldoende blijken te zijn, dan 
kan de raad alsnog besluiten om de bijdrage eventueel structureel te maken.  
In januari 2009 wordt aan de raad een nota reserves en voorzieningen 
voorgelegd. Daarin wordt het risico in het kader van de WMO meegenomen, 
zoals toekomstige ontwikkelingen woningaanpassingen. 
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In reactie op de vragen van het CDA zegt de heer Plomp dat samen met 
Castricum, Heiloo en het Hoogheemraadschap, wordt gewerkt aan de 
totstandkoming van een waterplan. De discussies worden begeleid door de 
Grondmaatschappij. De heer Plomp zal het Hoogheemraadschap vragen om 
een presentatie aan de raad te geven, over wat zij beoogt met het waterplan. 
De heer Plomp zal de raad op de hoogte brengen van de voortgang en wat de 
uitgangspunten waren van de gemeente bij de start bij de besprekingen. 
 
Baggeren. Het beheerplan voor baggeren moet geactualiseerd worden. In het 
eerste kwartaal 2009 is de actualisering gereed en wordt afgestemd met het 
beheerplan Hoogheemraadschap. De raad wordt over een en ander 
geïnformeerd.  Voor het Oude Hof wordt een apart baggerplan opgesteld. Nog 
deze maand wordt hiermee gestart. 
 
Sanering van onder meer het Baakmeerdijk. In de begroting is een bedrag 
opgenomen, omdat het college de grond die overblijft, bij voorkeur op eigen 
terrein wil houden. De raad ontvangt binnenkort een memo waarin staat welke 
plaatsen in de gemeente mogelijk voor sanering in aanmerking komen en wie 
de kostendrager is.  
 
Reagerend op de amendementen C, E en H verwijst de heer Plomp naar het 
milieubeleidsplan 2005-2008. Daarin is een aantal zaken opgenomen, die zijn 
vermeld in de amendementen. De heer Plomp geeft aan wat er tot heden is 
gedaan. Het college heeft de inhoud van het milieubeleidsplan uitgevoerd. 
Een nieuw klimaatbeleidsplan 2009-2012 wordt voorbereid. De heer Plomp 
noemt met name welke onderdelen daarin in aan de orde zullen komen. 
 
Bij interruptie vraagt de heer Hietbrink waarom er in de begroting geen bedrag 
is gereserveerd voor het nieuwe klimaatbeleidsplan. De heer Plomp antwoordt 
dat hij aan de raad een afgerond voorstel wil aanbieden, met daarbij een 
concrete financiële onderbouwing, inclusief de subsidies. Hij is er geen 
voorstander van om een fictief bedrag in de begroting op te nemen. 
Desgevraagd, zegt de heer Hietbrink dat hij niet kan leven met deze 
werkwijze. Hij vindt dat er nu iets in de begroting opgenomen moet worden. 
Daarom wordt het amendement dienaangaande in stemming gebracht. 
 
De heer Plomp neemt de suggestie van de heer Ooijevaar over het 
gesubsidieerd verstrekken van zonnepanelen en zonneboilers aan mensen 
met een kleinere beurs, mee. 
 
Slotkwartier. Het college steunt het amendement over het Slotkwartier en gaat 
na wat er op korte termijn aan het Slotkwartier opgeknapt kan worden. 
Door de raad zijn kaders gesteld die anders luiden dan die van het college. Er 
vindt in goed overleg met de ontwikkelaar en de wijkvereniging beraad plaats 
over de kaders. De wijkvereniging beraadt zich nu over de kaders. Het college 
is van mening dat de wijkvereniging de ruimte moet hebben voor overleg met 
de achterban.  
 
 
 
Burgemeester Hafkamp gaat hierna in op de vragen die haar portefeuille 
betreffen. 
 
Recreatiewoningen. De peildatum is 1 april 2008. Binnenkort ontvangt de raad 
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de nota handhaven permanente bewoning recreatiewoningen. 
 
Museaal Centrum. Mevrouw Hafkamp deelt mede dat door de Provincie € 1,8 
miljoen is toegekend. Mevrouw Hafkamp is zeer verbaasd over de door de 
VVD ingediende motie. Er wordt met grote voortvarendheid en inzet van alle 
betrokkenen gewerkt aan de realisatie van het Museaal Centrum. Mevrouw 
Hafkamp vindt een motie als deze geen pas geven en doet tekort aan de inzet 
van alle betrokkenen van alle partijen.  
Er zijn geen andere feiten ter tafel gekomen. Er is niets gewijzigd.  
 
De heer Roem vindt de bewoordingen van de burgemeester niet juist en geen 
respect tonen aan de controlerende taak van de raad.  
De heer Houtenbos deelt mede dat de VVD de motie heeft aangepast. Hij licht 
toe wat hiertoe de aanleiding was.  
De heer Korver kan zich de gevoelens van de burgemeester, naar aanleiding 
van de oorspronkelijke motie voorstellen. Hij is blij dat de motie is aangepast 
en dat van stop van de aktiviteiten zetten geen sprake meer is.  
 
Naar aanleiding van het hierna volgende interruptiedebat zegt, mevrouw 
Hafkamp dat zij graag bereid is om de commissie te informeren over hoe er 
binnen de projectorganisatie wordt gewerkt. Er is en komt geen bijgestelde 
exploitatiebegroting. Het is aan de raad om dit via het Presidium te agenderen 
voor de commissie. 
Reagerend op de heer Haring, zegt mevrouw Hafkamp dat de raad altijd de 
mogelijkheid heeft om, ongeacht het onderwerp, voor de algemene brede 
raadscommissie elk punt te agenderen voor het verkrijgen van informatie. 
 
De heer Houtenbos deelt mede dat de VVD de aangepaste motie over het 
Museaal Centrum handhaaft. De motie is gebaseerd op de informatie die de 
VVD heeft ontvangen bij behandeling van de risicioparagraaf in de commissie. 
 
Motie 8 van GB over ICT. Mevrouw Hafkamp zegt toe dat de raad een 
overzicht ontvangt van de kosten ICT. Er is door het college recent een 
automatiseringsplan vastgesteld. Veel ICT zaken zijn wettelijk verplicht. 
 
Communicatie met de burgers. Ook het college streeft naar verdere 
verbetering van de communicatie met de burgers. Het college heeft besloten 
om vanaf 1 januari 2009 de gemeentepagina te publiceren in het Bergens 
Nieuwsblad en het Contact. De mogelijkheid bestaat om, wanneer dat nodig 
is, extra pagina’s te krijgen. Het college zorgt er voor dat alle kernen en 
buurtschappen goed geïnformeerd worden. 
 
 
 
De heer Stam gaat tot slot in op nog openstaande vragen. In de eerste drie 
maanden van 2009 wordt het beheerplan Wegen gepresenteerd. Het 
beheerplan Groen heeft meer tijd nodig om te komen tot het verbeteren van 
efficiency en kwaliteit binnen het bestaande budget. Het uitbestedingbeleid 
groen is “geparkeerd”. Vorige week is een werkafspraak gemaakt met Alkmaar 
om samen de belastinginning te doen. De raad wordt nog geïnformeerd over 
de intentieverklaring. 
 
Het college zal richting de raad nog een keer aangeven hoe en waar de 
milieucontainers geplaatst worden. 
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Er wordt een aantal verkeerskundige maatregelen genomen.  
Het college is bereid om na te gaan of een voetpad gerealiseerd kan worden 
bij de reconstructie van de Herenweg. 
Hierna vindt schorsing van de vergadering plaats voor fractieoverleg. 
 
Na schorsing van de vergadering voor fractieoverleg, wordt het volgende naar 
voren gebracht. 
 
GB – mevrouw Luttik. 
Motie 6 en motie 13 worden ingetrokken. 
Motie 14 wordt aangehouden totdat de Tweede Kamer een besluit heeft 
genomen. 
Motie 9 wordt ingetrokken. 
Motie 10 wordt gewijzigd ingediend. 
 
VVD – de heer Roem. 
Amendement B wordt gewijzigd ingediend. 
Motie 5 wordt ingetrokken met de toezegging die door de wethouder is 
gedaan. 
Motie 2 wordt ingetrokken. 
 
D66 – mevrouw De Ruiter. 
Gezien de toezeggingen van de wethouder wordt amendement H en motie 1 
ingetrokken. 
 
GL – de heer Hietbrink. 
Amendement C wordt op basis van de beantwoording door de wethouder 
ingetrokken. 
Amendement D handhaaft GL, omdat GL belang hecht aan de inschakeling 
van een onafhankelijk onderzoeksbureau. GL is bereid de dekking aan te 
passen. Dit is echter niet noodzakelijk. 
GL handhaaft amendement E. GL is van mening dat het opstellen van een 
onderzoek een goed kader kan bieden om voor de langere termijn te kijken 
wat je als gemeente moet doen en welke afwegingen je moet maken. 
Amendement G wordt gewijzigd ingediend. Het amendement wordt mede 
ondertekend door GB. 
 
CDA – de heer Groot. 
Het CDA complimenteert het college met de uitgebreide en terzake kundige 
beantwoording. Een en ander is voor het CDA geen aanleiding om 
amendementen en/of moties in te dienen. 
 
PvdA – de heer V.d. Leij. 
Amendement M wordt op basis van de toezeggingen van de wethouder 
ingetrokken. 
 
Hierna vindt een discussie plaats tussen de heren Korver, mevrouw Luttik en 
de heer Roem, over amendement I van de PvdA en de moties van GB en VVD 
met betrekking tot Bergen aan Zee. De VVD trekt motie 2 in en sluit zich aan 
bij motie 13 van GB, die deze gewijzigd opvoert. Op een vraag van de heer 
Stam antwoordt de heer Korver dat het bedrag in het amendement I een 
investeringsbedrag is. 
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Hierna wordt overgegaan tot stemming. 
  

tekst ingediende 
stukken 

Amendement A van de VVD – niet verhogen OZB. 
Toevoegen nieuw beslispunt 1a: 
1 a de verhoging van de OZB-opbrengst met € 97.674 niet op te nemen in de 
 meerjarenbegroting 2009-2012 en gevolgen hiervan te verwerken in de 
 overschotten van de jaarschijven. 
 
Wijzigen 1 in 1b, waarbij voor .. programmabegroting wordt tussengevoegd: .. 
gewijzigde  
 
1 b de gewijzigde programmabegroting, inclusief paragrafen en bijlagen, vast 
 te stellen  
 
 
Gewijzigd amendement B van de VVD – akkoord Bergen 
Toevoegen aan nieuw beleid onder beslispunt 3: 
3 b Middelen te reserveren als nieuw beleid voor de totstandkoming annex 
 realisatie van het landschapsakkoord Bergen en dit in mindering te 
 brengen op nieuw beleid 7.1 welke is gereserveerd voor de “vervolgfase 
 structuurvisie”. 
 
Amendement D van GL – inventarisatie binnenstedelijk bouwen. 
Beslispunt 3 aan te vullen met de volgende zinsnede:  
 
“en in 2009 door een onafhankelijk onderzoeksbureau per kern te laten 
inventariseren welke mogelijkheden er zijn om binnenstedelijk te bouwen” 
 
en de dekking hiervoor (€50.000) te vinden in de extra gelden die de 
gemeente ontvangt als gevolg van de septembercirculaire 2008.  
 
Amendement E van GL – routekaart klimaatneutraal Bergen. 
Beslispunt 3 aan te vullen met de volgende zinsnede:  
“en in 2009 een routekaart op te laten stellen voor een klimaatneutraal 
Bergen” 
 
en de dekking hiervoor (€25.000) te vinden in de extra gelden die de 
gemeente ontvangt als gevolg van de septembercirculaire 2008.  
 
Amendement F van GL -- opknappen Slotkwartier. 
Beslispunt 3 aan te vullen met de volgende zinsnede:  
“voor het opknappen van het Slotkwartier €50.000 te reserveren” 
 
en de dekking hiervoor (€50.000) te vinden in de extra gelden die de 
gemeente ontvangt als gevolg van de septembercirculaire 2008.  
 
 
Gewijzigd amendement G van GL en GB. 
Beslispunt 3 aan te vullen met de volgende zinsnede: 
Incidenteel voor 2009 75.000 extra te reserveren voor wijkgericht werken  
 
en de dekking hiervoor (€75.000) in de jaarschijf 2009 te vinden in de extra 
gelden die de gemeente ontvangt als gevolg van de septembercirculaire 2008. 
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Amendement I van de PvdA – impuls opknappen openbare ruimte in de 
kernen. 
3 wordt 3 a: 
Het vaststellen van de in de nota van aanbieding genoemde voorstellen voor  
nieuw beleid; 
 
Toevoegen: 
3 b: € 350.000 beschikbaar te stellen onder nieuw beleid voor een impuls 
”opknappen openbare ruimte” in de kernen en de financiële gevolgen ervan  
te verwerken in het overschot van de jaarschijf; 
3 c: punt 7.6 € 200.000 opstellen bestemmingsplannen als gevolg van de 
WVG, uit het nieuwe beleid te schrappen. 
 
Amendement J  van de PvdA – investeringsplan 2009-2012. 
Toevoegen nieuw beslispunt: 
 
4 a In het Investeringsplan 2009-2012 op te nemen: reconstructie Heerenweg 
 Camperduin gedeelte Hargerstrandweg tot Hondsbosschezeewering met 
 beginnende kapitaallasten in 2011. 
 
4 wordt 4 b: De jaarschijf 2009 van het investeringsplan 2009-2012 vast te 
stellen. 
 
Amendement K van de VVD – investeringsplan bruto investeringen tot  
€ 50.000. 
Beslispunt 4: De jaarschijf 2009 van het investeringsplan 2009-2012 vast te 
stellen: 
 
Vast te stellen wijzigen in: voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Beslispunt 5: tot het beschikbaar stellen van de kredieten (*) behorende bij de 
jaarschijf 2009 van het investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en 
afval). 
 
Na … van de kredieten: tussenvoegen:  ..(*) tot € 50.000(zijnde de bruto-
investeringen) .. behorende bij…. 
 
Amendement L van de VVD – aanpassing van de in 2009 uit te werken 
bezuinigingsvoorstellen. 
Toevoegen nieuw beslispunt 6 a: 
6a. de opdrachten inzake het overbrengen van de reddingsbrigades naar de 
 veiligheidsregio’s(4), de reclamebelasting (5), het afstoten van onroerend 
 goed en het voeren van actief grondbeleid, in te trekken als 
 bezuinigingsopdracht; 
 
Beslispunt 6 wijzigen, voor … opgenomen, tussenvoegen:  
.. overige . 
Schrappen: door het college. 
 
6b. de overige opgenomen openstaande bezuinigingsvoorstellen na de 
Perspectiefnota 2008, in 2009 uit te laten werken. 
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Amendement N van de PvdA – programma 2 woningbouw hoofdlijn 4. 
Toevoegen nieuw beslispunt: 
 A: Bij de realisatie van de 500 woningen van programma Wonen (hoofdlijn 4) 
 de volgende verdeling toe te passen: 

- tenminste 40% in het lage segment: categorie huur tot 467,- en koop 
tot 165.000,  

- 30 % in het midden segment: huur 467,- 597,- en koop 165.00-
250.000,  

- 30% in het hoge segment: huur boven  597,- en koop vanaf 250.000,-.  
 

B: Dit  toe te passen bij  zowel voor bestaand stedelijk gebied, als bij nieuwe 
 bouwlocaties. 
 
C: Dit nieuwe beleid na besluitvorming in de gemeenteraad direct van 
 toepassing te verklaren op alle plannen projecten die in ontwikkeling zijn 
 en in ontwikkeling komen. 
 
 

stemming Amendement A van de VVD – niet verhogen OZB. 
Voor: VVD en BOBbes. 
Tegen: GL, D66, GB, CDA, PvdA. 
Het amendement is met 4 stemmen voor en 17 tegen verworpen. 
 
Gewijzigd amendement B van de VVD – akkoord van Bergen. 
Voor: BOBbes, PvdA, CDA, D66, VVD. 
Tegen: GL, GB. 
Het amendement is met 14 stemmen voor en 7 tegen aangenomen . 
 
Amendement D van GL – inventarisatie binnenstedelijk bouwen. 
Voor: GL, BOBbes, PvdA (2 leden), D66, GB. 
Tegen: PvdA (3 leden), CDA, VVD. 
Het amendement is met 11 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. 
 
Amendement E van GL – routekaart klimaatneutraal Bergen. 
Voor: GL, PvdA, GB, D66. 
Tegen: CDA, VVD, BOBbes. 
Het amendement is met 13 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 
 
Amendement F van GL -- opknappen Slotkwartier. 
Stemverklaring mevrouw Kindt: mevrouw Kindt acht de toezegging van de 
wethouder voldoende. De VVD sluit zich hierbij aan. 
 
Voor: GL, D66, GB, BOBbes, CDA, PvdA (1 lid). 
Tegen: PvdA (4 leden), VVD. 
Het amendement is met 14 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. 
 
Gewijzigd amendement G van GL, mede ondertekend door GB – wijkgericht 
werken. 
Het amendement wordt raadsbreed aangenomen. 
 
Amendement I van de PvdA – impuls opknappen openbare ruimte in de 
kernen. 
Voor: GL, PvdA, BOBbes, VVD. 
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Tegen: CDA, GB, D66. 
Het amendement is met 11 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. 
 
Amendement J  van de PvdA – investeringsplan 2009-2012. 
Voor: VVD, GB, D66, GL, BOBbes, PvdA. 
Tegen: CDA. 
Het amendement is met 17 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. 
 
Amendement K van de VVD – investeringsplan bruto investeringen tot  
€ 50.000. 
Voor: VVD, GB. 
Tegen: D66, GL, BOBbes, CDA, PvdA. 
Het amendement is met 8 stemmen voor en 13 tegen verworpen. 
 
Amendement  L van de VVD – aanpassing van de in 2009 uit te werken 
bezuinigingsvoorstellen. 
Voor: GB, VVD, BOBbes, CDA, D66. 
Tegen: PvdA, GL. 
Het amendement is met 14 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. 
 
Amendement N van de PvdA – programma 2 woningbouw hoofdlijn 4. 
Stemverklaring van de heer Groot: Het amendement is een prima voorstel als 
de coalitieonderhandelingen opnieuw worden gevoerd. 
 
Voor: PvdA, GL. 
Tegen: CDA, BOBbes, D66, GB, VVD. 
Het amendement is met 7 stemmen voor en 14 tegen verworpen. 
 
 
 
Geamendeerd raadsbesluit over de  meerjarenbegroting inclusief het erratum. 
Raadsbreed aanvaard. De VVD neemt de beslispunten 4 en 5 voor 
kennisgeving aan. 
 
 

besluit De raad stemt unaniem in met de geamendeerde beslispunten 1 tot en met 7 
inclusief alle aangenomen amendementen en het erratum. 

 
 
agendapunt 3 . Vaststelling Meerjarenbegroting 2009 – 2012 

          Ingediende moties 

Tekst ingediende 
stukken 

 
Gewijzigde motie 3 van de VVD – heroverweging besluit Museaal 
Centrum. 
 
Draagt het college op de huidige activiteiten rond de realisatie van een 
museaal centrum op de agenda van de volgende raadsvergadering te zetten 
met een geactualiseerde exploitatiebegroting. 
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UMotie 4 van de VVD – forecasting parkeerbegroting en opbrengst 
toeristenbelasting. 
 
Draagt het college op in de forecasting van de parkeer-opbrengsten annex 
opbrengst toeristenbelasting in de eerstkomende begroting: 
- een op ervaringscijfers geraamd bedrag te noemen; 
- in haar begroting uit te gaan van een prudent, “worst case” scenario. 

 
 
UMotie 7 van GB – veiligheid stoepen en straten centrum Bergen. 
 
Draagt het college op 
om samen met de belangenorganisaties (wijkvereniging, gehandicaptenraad 
en ondernemers) een prioriteitenlijst met daaraan gekoppeld tijdspad ter 
uitvoering op te stellen, om zo tot een veiliger en beter begaanbaar centrum te 
komen. 
 
 
UMotie 8 van GB – ICT. 
 
Draagt het college op 
de kosten voor de Raad inzichtelijk te maken alvorens een besluit tot 
investering te nemen. 
 
 
UGewijzigde motie 10 van GB en PVDA – incidenteel armoedebeleidU. 
 
Draagt het college op 
- om voor kerstmis 2008 een bedrag van € 50,00 over te maken aan gezinnen   
met een inkomen tot 120% van het minimum loon. 
 
 
UMotie 11 van GB – kosten bouwgrondexploitatie WVGU. 

 
Draagt het college op 
- de reële financiële consequenties die voortkomen uit de besluitvorming, 

na amendering, van de kaderstellende nota, te specificeren en voor te 
leggen aan de Raad. 

 
UMotie 12 van GB – parkeergarages U. 
 
Draagt het college op: 
• om in begin 2009 met een notitie over ondergronds parkeren te komen, 

waarin de exploitatiekosten, beheersaspecten en risico’s worden 
aangegeven 

• tot dit tijdstip geen afspraken te maken met ondernemers die rekenen op 
een gemeentelijke bijdrage in een deel van de exploitatiekosten van 
ondergrondse voorzieningen, zowel direct als indirect.  

 
UGewijzigde motie 13 van GB en VVD – voortgang uitvoering wijkplan 
Bergen aan Zee U. 
 
Draagt het college op: 
om alsnog financiële en daadwerkelijke ruimte op te nemen bij de verdieping 
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bestaand beleid 2009 voor de realisatie van de renovatie van de Julianalaan 
en in 2010 het Van der Wijckplein. 
 
 

stemming Gewijzigde motie 3 van de VVD – heroverweging besluit Museaal Centrum. 
Voor: CDA, PvdA (1 lid), GB, VVD, D66, BOBbes. 
Tegen: PvdA (4 leden), GL. 
De motie is met 15 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 
 
Motie 4 van de VVD – forecasting parkeerbegroting en opbrengst 
toeristenbelasting. 
Voor: D66, VVD. 
Tegen: CDA, PvdA, GB, GL, BOBbes. 
De motie is met 4 stemmen voor en 17 tegen verworpen. 
 
Motie 7 van GB – veiligheid stoepen en straten centrum Bergen. 
De motie wordt raadsbreed aanvaard. 
 
Motie 8 van GB – ICT. 
Voor: GB, VVD, D66, CDA, BOBbes. 
Tegen: PvdA, GL. 
De motie is met 14 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. 
 
Gewijzigde motie 10 van GB en PVDA – incidenteel armoedebeleid. 
De motie wordt raadsbreed aanvaard. 
 
Motie 11 van GB – kosten bouwgrondexploitatie WVG. 
Voor: GB, VVD, D66, CDA, BOBbes. 
Tegen: PvdA, GL. 
De motie is met 14 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. 
 
Motie 12 van GB – parkeergarages. 
Stemverklaring van de heer Zwart namens het CDA: hoewel het CDA 
sympathiek ten opzichte van de motie staat, stemt het CDA tegen de motie 
omdat deze naar de mening van het CDA een remmende werking heeft op de 
voortgang. De VVD sluit zich hierbij aan. 
 
Voor: BOBbes, GB, GL, D66, PvdA (4 leden). 
Tegen: PvdA (1 lid), CDA, VVD. 
De motie is met 13 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 
 
Gewijzigde motie 13 van GB en VVD – voortgang uitvoering wijkplan Bergen 
aan Zee. 
De motie wordt raadsbreed aanvaard. 

 

besluit De moties 3, 7, 8, 10, 11, 12, en 13 zijn aangenomen 

 
 
agendapunt  4. Sluiting. 
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samenvatting 
besprokene 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

besluit De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten. 
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