
Notulen van : Raadsbrede commissie Perspectiefnota gemeente Bergen 

gehouden op : 9 juni 2008 

Aanwezig : dhr. M.J. Bijl (GB) (vanaf een later moment), dhr. N.C.J. Groot (CDA), dhr. 
L. van Hall (D66) (tot 19.00 uur), dhr. A. Hietbrink (GL), dhr. M. van der 
Hoek (D66) (tot 19.00 uur), dhr. J. Hoogendoorn (BOBbes), dhr. A.P. v. 
Huissteden (PvdA), mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. A.H. v.d. Leij (PvdA), mw. 
F. Limbeek (BOBbes) (vanaf een later moment), mw. J.L. Luttik-Swart 
(GB), dhr. A. Maarsse (BOBbes), dhr. T. Meedendorp (VVD), dhr. A.W.M. 
Ooijevaar (CDA), dhr. D. Zwart (CDA) (vanaf een later moment). 

  voorzitter: dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD). 

  burgemeester: mw. H Hafkamp. 

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

  griffier: dhr. T. Kooiman. 
 
 
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 
 
1. Opening. 

 
2. Vaststelling van de agenda. 
 
3. Spreekrecht. 
 
4. Mededelingen vanuit het college. 
 
5. Perspectiefnota. 
 
6. Rondvraag en mededelingen commissieleden. 
 
7. Sluiting. 
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1. Opening. 
 De voorzitter opent met een hartelijk welkom de vergadering. 
 
2. Vaststelling van de agenda. 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 5 
 
3. Spreekrecht. 
 Er wordt van het spreekrecht geen gebruik gemaakt. 
 
4. Mededelingen vanuit het college.10 

De heer Stam deelt, in vervolg op de besloten vergadering van 27 mei, mede dat e 
gerezen problematiek rond de taxaties voor de aanslagen OZB, is opgelost. De 
oplossing is tot stand gekomen in nauw overleg en overeenstemming met de 
Waarderingskamer. Een herzien bestand kan gebruikt worden voor het opleggen 
van de aanslagen. Een en ander betekent dat de aanslagen conform de afspraken 
met dagtekening 30 juni 2008 verzonden kunnen worden. In antwoord op een 
vraag van de heer 

15 

V.d. Leij (PvdA), antwoordt de heer Stam dat nu nog niet 
bekend is wat de invloed is op de totale opbrengst. Reagerend op de heer 
Ooijevaar (CDA), zegt de heer Stam dat de aanslagen in tien termijnen voldaan 
mogen worden. Datzelfde geldt voor 2009. De burgers van Bergen worden niet 
geconfronteerd met dubbele bedragen.  

20 

In reactie op de heer Maarsse (BOBbes) zegt de heer Stam dat hij blij is dat de 
eerdere berichten niet naar buiten zijn gebracht. Nu er een oplossing is gevonden 
en er feitelijk niets veranderd in het opleggen van de aanslagen, zou dat alleen 
maar tot verwarring geleid hebben. De geheimhouding is nu vervallen. 25 
 

5. Perspectiefnota. 
 De perspectiefnota wordt per hoofdstuk behandeld. 
 

Noot van uw notuliste: hetgeen is besproken is in chronologische volgorde van de 
perspectiefnota weergegeven. 

30 

 
 Hoofdstuk 1 – Inleiding. 
 Het CDA is benieuwd naar de meicirculaire en wil weten waarom de raadsleden de 
 meicirculaire niet ter inzage ontvangen. 35 

40 

45 

 
 Reactie heer Stam. 

Er bestaat geen bezwaar tegen verspreiding van de meicirculaire. Het is niet de 
bedoeling om informatie achter te houden. Echter het is een zeer omvangrijk stuk. 
De inhoud herleiden naar de eigen gemeente is ingewikkeld.  
De inhoud van de meicirculaire was nog niet bekend bij het opstellen van de 
perspectiefnota. Voor de raadsvergadering van 26 juni zal aan de raad bekend 
gemaakt worden wat de gevolgen van de meicirculaire zijn voor de gemeente 
Bergen.  

 
 Hoofdstuk 2 – Stand van zaken hoofdlijnen akkoord 2006. 
 
 - 2.1.  Wijkgericht werken. 
  BOBbes: welk percentage van hun werk de twee, per 1 juli aangestelde, 

coördinatoren wordt besteed aan communicatie? 50 
 
  GL: worden de kosten van de coördinatoren ten laste gebracht van het budget 

dat is toegekend aan de wijkverenigingen? 
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  PvdA: waarom is de hoofdlijn aangepast? 
  PvdA: hoe denkt het college om te gaan met de spanning die er bestaat tussen 

de wijkverenigingen onderling?  
 
  Reactie heer Stam. 5 

10 

15 

  De coördinatoren zijn de schakel tussen wijk en organisatie. Dat betekent dat er 
voortdurend gecommuniceerd moet worden. 

  De formatie komt niet ten laste van het extra toegekende budget. 
 
  In het najaar wordt aan de raad een notitie wijkgericht werken voorgelegd over 

de rol van de wijkverenigingen in besluitvorming over beleid. In deze notitie 
wordt een eerste aanzet gegeven voor de participatieladder. De 
participatieladder is een model op basis waarvan vooraf vastgelegd kan 
worden, welke invloed een wijkvereniging op een plan kan hebben.  

  
 - 2.3. Bergen in de regio. 
  GB: waarom is de uitwerking van de hoofdlijn niet geheel gelukt? 
 
  PvdA: hoe gaat het college de raad gaat informeren over de heroverweging van 

de speerpunten uit deze hoofdlijnen? 20 

25 

 
  Reactie heer Stam. 
  Bergen stond na de verkiezingen op achterstand in de regio. Door het college is 

hierin veel geïnvesteerd. Het college heeft inmiddels een goede positie weten te 
bereiken. De discussie over versterking van en in de regio wordt voorgezet.  

 
 - 2.4. Woningbouw. 
  CDA: waarom wordt er ten aanzien van De Haaf coulance betracht als het gaat 

om de verhouding 30/70, terwijl de voorwaarden gesteld bij de Molenkrochtlaan 
zo hoog zijn dat dit er wellicht toe leidt dat het bouwplan niet haalbaar is? 30 

35 

40 

45 

  De verhouding 30/70 moet niet gehanteerd worden tot “de dood er op volgt”. 
Daarvan kan wel eens sprake zijn als het gaat om de Molenkrochtlaan. 
Voorkomen moet worden dat een project op voorhand kansloos wordt. 

 
  PvdA: waaruit bestaat de heroriëntatie van de hoofdlijn? Wordt er gedacht aan 

een verdeling 30/30/40 in plaats van 30/70? 
 
  Reactie heer Stam. 
  Voor elk bouwplan geldt als harde eis de 30/70 verhouding. De afspraken in het 

hoofdlijnenakkoord worden toegepast. Per bouwplan wordt bekeken hoe dat 
gerealiseerd kan worden. Het is niet juist om een vergelijking te maken tussen 
De Haaf en de Molenkrochtlaan. Beide plannen zijn op zichzelf staande 
projecten en niet met elkaar te vergelijken. 

 
  De verhouding 30/70 is door de raad vastgesteld. Wanneer de raad hierin 

verandering wil aanbrengen, dan is het aan de raad om daarvoor een 
amendement in te dienen. 

 
 - 2.6. Dienstverlening. 
  BOBbes vraagt een nadere toelichting op de positieve resultaten van de start 

van het digiloket. 
50 

 
  GB: op welke wijze wordt de komende tijd aandacht besteed aan de 

telefonische bereikbaarheid, nu het onderzoek niet is uitgevoerd? 
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  PvdA: wat zijn de resultaten van het klanttevredenheidonderzoek? 
 
  Reactie heer Mesu. 
  Het college is heel blij met de opvallend positieve resultaten. Dat doelstelling is 

gehaald. Een verklaring is hiervoor niet te geven. 
5 

10 

  Het telefonische bereikbaarheidsonderzoek wordt meegenomen in het 
burgertevredenheidsonderzoek dat plaatsvindt in 2009. De telefonische 
bereikbaarheid is continue onder de aandacht. Binnen de organisatie zijn 
hierover afspraken gemaakt. 

 
 - 2.7. Jeugd en Jongerenbeleid. 
  CDA: daagt het college uit om een raadsbrede informatieavond te beleggen. 

Een informatieavond waarvoor alle mensen uitgenodigd worden die te maken 
hebben met de praktijk van alle dag en daarop beleid te voeren. 15 

20 

25 

 
  Reactie heer Plomp. 
  Er is behoefte aan een goede inventarisatie van mogelijke problemen. 
  De suggestie van de heer Groot (CDA) wordt overgenomen. De heren Plomp 

en Groot zullen hierover samen in overleg treden. 
 
  Reactie heer Kooiman. 
  Op basis van het nieuwe model vergaderstructuur dient een suggestie voor een 

raadsbrede informatieavond, voorgelegd te worden aan het presidium.  
 
 - 2.9.  Sociaal Beleid. 
  De PvdA vraagt om een nadere toelichting van de cryptische omschrijving in de 

laatste alinea. 
 
  Reactie heer Mesu. 30 
  De laatste alinea heeft betrekking op twee verschillende onderwerpen. De 

daling van het cliëntenbestand heeft betrekking op sociale zaken. De 
genoemde aanvragen hebben betrekking op de aanvragen levensonderhoud. 

 
 - 2.13.  Projecten in de openbare ruimte. 35 

40 

  De PvdA vraagt het college de projecten te benoemen. 
 
  Reactie heer Stam. 

De projecten zijn hier niet expliciet genoemd. Met de vaststelling van het 
investeringsschema worden de projecten vastgesteld. Er wordt nagedacht over 
de vraag om dit in de toekomst op andere wijze voor de raad inzichtelijk te 
maken, zodat de raad bij het meerjarenperspectief keuzes kan maken. 

 
 Hoofdstuk 3 – herijking hoofdlijnenakkoord 2008. 
 45 

50 

 Algemeen. 
PvdA: de doelstellingen zijn op een aantal onderdelen bijgesteld. Uit de 
perspectiefnota komt niet duidelijk naar voren hoe zich dat verhoudt tot het 
hoofdlijnenakkoord 2006. 
 
GB mist aanscherping van de doelstellingen en vraagt hierom. Waar wil je naar toe 
en hoe en wanneer wil je dat bereiken.  De doelstellingen zijn nu te algemeen 
geformuleerd.  
BOBbes merkt hierover op dat de nota wel leesbaar moet blijven. 
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GL vraagt de beslispunten duidelijk aan te geven. Nu is niet duidelijk wat de raad 
vaststelt. 
GL wil niet instemmen met herformulering van de hoofdlijnen 2006 als daarover de 
politieke discussie niet heeft plaatsgevonden. 5 

10 

15 

 
Reactie voorzitter. 
In bijlage 1 is een specificatie opgenomen van de autonome ontwikkelingen. 
Daarover neemt de raad een besluit. Wanneer de raad hierin wijziging aanbrengt 
middels een amendement c.q. motie dan is dat vervolgens terug te vinden in de 
begroting 2009. 
 

 Reactie heer Stam. 
 De perspectiefnota is de basis voor de begroting.  

 
Afspraak: aan de beslispunten voor de raad wordt een derde beslispunt 
toegevoegd dat zich richt op de hoofdlijnen in het hoofdlijnenakkoord. De politieke 
situatie wordt daarmee duidelijk. 

 
 - 3.1.  Wijkgericht werken. 20 

25 

  De PvdA is voorstander van handhaving van de doelstelling 2006. 
 
  Reactie heer Stam. 
  Er wordt gewerkt aan een totaalvisie. De beoogde resultaten zijn bijna bereikt. 
 
 - 3.3.  Bergen in de regio. 
  PvdA: waarom wordt er niet meer gesproken over Heiloo en Castricum? 
 
  CDA: wat is de positie van Bergen als het gaat om Geestmerambacht? 

De druk van de regio op de kust wordt steeds hoger. Versterking van de positie 
van Bergen in de regio moet daarom aandachtspunt blijven.  

30 

35 

40 

45 

50 

CDA: waar is de beloofde pot met geld voor het niet gerealiseerde Bergen 
Benedenbos?  

 
GB: hoe kijken we in de toekomst aan tegen de combinatie van uitbesteding 
van werkzaamheden en samenwerking? 

 
  Reactie heer Stam. 

Er worden zowel met Heiloo en Castricum als met Alkmaar en Heerhugowaard 
gesprekken gevoerd. Regionale samenwerking heeft verschillende aspecten. 
Bergen wendt daar waar mogelijk, alle invloed aan, om de regio bijeen te 
brengen. 

 
  Reactie heer Mesu. 

De geleden bestemd voor het Bergen Benedenbos zijn destijds besteed aan ’t 
Oude Hof. Bergen is voor 1,7% participant aan Geestmerambacht en is daarom 
niet stemgerechtigd. Bergen is adviserend lid van het bestuur. Aan een 
uitbreiding van de participatie zijn hoge kosten verbonden. 
 
Het college wil uit te besteden werk niet meer onder te brengen in een 
gemeenschappelijke regeling. Samenwerking met een gemeente wordt 
vastgelegd in een convenant. Daarin worden de afspraken duidelijk vastgelegd.  
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 - 3.5.  WMO. 
  GB vraagt om een toelichting op de actie Professionalisering Welzijnswerk. 
 
  Reactie heer Plomp. 

De hier opgenomen tekst over de Professionalisering Welzijnswerk moet 
ondergebracht worden in de kolom nieuw beleid. 

5 

 
 - 3.6.  Dienstverlening. 

De PvdA mist concrete doelstellingen (wat, wanneer). De raad stelt de 
beleidskaders; het college voert uit.  10 

15 

De PvdA heeft het afgelopen jaar heeft gemist, hoe de raad omgaat met de 
burgers als het gaat om beleidsthema’s. Hoe kan dat weer opgepakt worden? 

 
  Ook GB mist concrete doelstellingen. 
 
  Reactie heer Mesu. 
  Wat hier genoemd is, is een continue ontwikkeling.  
  Gezamenlijk moet gestalte gegeven worden aan het interactief besturen. 
 
 - 3.7.  Jeugd en Jongerenbeleid. 20 

25 

30 

35 

40 

PvdA: waarom is de doelstelling 2006 om in de top 100 van het Verwey-Jonker 
instituut te komen, verlaten? 

 
PvdA: met de perspectiefnota 2007 zijn forse bedragen vastgesteld voor de 
bestrijding van alcohol en drugsgebruik. Niet alles is terug te vinden in de 
perspectiefnota 2008. 
 
De PvdA heeft moeite met de herformulering is van de doelstellingen en mist in 
de perspectiefnota een aantal zaken (voorbeeld centrum jeugd en gezin). De 
PvdA komt hierop terug in de vergadering van de raad over de perspectiefnota.  

   
  Reactie heer Plomp. 

De criteria van Verwey-Jonker om in aanmerking te komen voor de top 100, zijn 
volledig gericht op het stedelijke gebied. Bergen kan aan die criteria niet 
voldoen. Het doel van Bergen is daarom anders omschreven. 
Dat wat in de perspectiefnota is opgenomen is een voorstel. De raad kan 
anders besluiten..  

 
Dat wat de raad heeft vastgesteld in het kader van alcohol en drugspreventie, 
loopt. In de perspectiefnota zijn alleen die zaken opgenomen die voor 2009 
opgepakt zullen worden. In de perspectiefnota hoort niet thuis waaraan al 
gewerkt wordt.  
Binnenkort wordt aan de raad een notitie jeugd en gezin voorgelegd. 

 
 - 3.8.  Toerisme en recreatie. 45 

50 

  De PvdA wil inzetten op minder controle, maar meer beheer op het strand. 
 

Het CDA is van mening dat de extern in te huren extra ambtelijke capaciteit in 
staat moet zijn om maatwerk te leveren, als het gaat om de uitvoering van het in 
2008 vastgestelde handhavingsbeleid voor permanente bewoning van 
recreatiewoningen op recreatieterreinen. 

 
  GB verzoekt hierin de doelstellingen van de stuurgroep op te nemen. 
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  Reactie mevrouw Hafkamp. 
In de commissievergadering van 11 juni vindt discussie plaats over handhaving 
recreatiewoningen. Aan het CDA wordt voorgesteld de opmerkingen 
dienaangaande daar in te brengen. 

 5 

10 

  Reactie heer Mesu. 
De suggestie om over te gaan naar meer beheer op het strand wordt, zoals ook 
eerder toegezegd, meegenomen. Het college gaat hiermee aan de slag. 
De doelstellingen van de stuurgroep horen niet thuis in de perspectiefnota. 
Vaststelling van de doelstellingen is een verantwoordelijkheid van de 
stuurgroep zelf. De doelstellingen zijn bekend. De raad heeft recent een besluit 
genomen over de stuurgroep. De raad heeft hiermee ook een richting 
aangegeven. 

 
 - 3.11.  Financiën. 15 

20 

25 

PvdA: wat is de planning van het op termijn kostendekkend maken van 
gemeentelijke heffingen? 

 
  Ook hier verzoekt GB duidelijke meetpunten op te nemen. 
 
  Reactie heer Stam. 

Het door het college aan de raad voorgelegde uitgewerkte toetsinstrument heeft 
de raad destijds voor kennisgeving aangenomen. Met de toetsbaarheid en 
uitwerking gaat het college verder aan de slag. 

 
 - 3.14.  Dualisme. 

De PvdA vraagt om een betere omschrijving van de rollen, taken en 
verantwoordelijkheden. 
 

  Reactie heer Stam. 30 
Het dualisme vraagt om scherpe afspraken. De rollen daarin moeten op juiste 
wijze vervuld worden. 

 
 - 3.17.  Cultuur en cultuurhistorie. 

PvdA: valt educatie over cultuurhistorie ook onder cultuur gerelateerde 
projecten? 

35 

40 

 
  Reactie heer Plomp. 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie kunst en cultuur 
worden ter hand gesteld van de PvdA. 

 
 Hoofdstuk 4 – Financieel vertrekpunt en autonome ontwikkelingen. 
 
 - 4.2.  Autonome ontwikkelingen. 
  Het doet de heer Houtenbos (VVD) deugd dat de autonome ontwikkelingen zo 

duidelijk zijn weergegeven. 
45 

50 

 
  GB wil weten waarop de indexeringen zijn gebaseerd. 
 
  Reactie heer Stam.  
  In bijlage 1 op bladzijde 38, is weergegeven waarop de indexeringen zijn 

gebaseerd. De verschillen in de bedragen worden veroorzaakt door een 
cumulatieve stijging van de loonkosten. Mevrouw Greuter geeft hierna een 
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technische uitleg over de stijging van de loonkosten. Het is financieel technisch 
een ingewikkeld verhaal.  

 
 - 4.4. Algemene reserve. 
  GL verzoekt op termijn inzicht te geven in de ontwikkeling van de algemene 

reserve. 
5 

10 

 
  Reactie heer Stam. 
  Er wordt overzicht verstrekt van de huidige stand van zaken. Een en ander 

wordt in de jaarrekening opgenomen. 
 
 - Specificatie bladzijde 46, punt 8. 
  BOBbes mist hier hoe het is gesteld met Gaida en Arabesk. 
 
  Reactie heer Plomp. 15 
  Voor de peuterspeelzalen is een oplossing gevonden. Met de andere partijen 

vindt nog overleg plaats. Daarom zijn nog geen concrete cijfers bekend. 
 
 - Bijlage 1, bladzijde 42, toeristenbelasting. 
  De VVD vraagt om een nadere toelichting over de periode van verhuur van 

vakantiewoningen. 
20 

25 

 
  Reactie voorzitter. 
  Na afloop van de vergadering wordt na afloop van de vergadering uitleg 

gegeven. 
 
 Hoofdstuk 5 – Ontwikkeling tarieven riolering. 
 
 5.4. Ontwikkelingen. 

PvdA: wat zijn de onzekerheden als het gaat om de genoemde besparing van 
€ 1,1 miljoen? 

30 

35 

40 

45 

 
Bladzijde 31: De heer Ooijevaar (CDA) wijst op de onjuiste benaming van een 
buurt. Het is niet Onkruidbuurt, maar Kruidenbuurt.  

 
 CDA: vindt de toegezegde evaluatie inrichting lamellenfilter nog plaats? 
 
 Reactie heer Stam.  

De mogelijkheden en onmogelijkheden voor een te bereiken besparing loopt 
parallel met de investeringen in de N9. Er is vooralsnog uitgegaan van de hoogst 
benodigde investeringen.  
 
Er vinden dagelijks metingen plaats bij de lamellenfilter. Het is interessant om in 
het najaar na te gaan hoe een en ander gewerkt heeft.   

 
  5.5.  Effect op het rioolrecht. 
 CDA: is er sprake van een lastenverzwaring voor de burgers?  
 
 GB: is amendement op de tabellen 7b en 7c mogelijk? 
 50 
 Reactie heer Stam. 

De benodigde gelden voor water in de breedste zin van het woord en de te nemen 
maatregelen voor het riool, leiden tot een lastenverzwaring van de burgers. Er kan 
exact aangegeven worden waar het geld naar toe gaat. De gemeente heeft te 
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maken gehad met achterstanden en nieuwe ontwikkelingen. Het rioolrecht is 
gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten. Er is weliswaar sprake van een 
lastenverzwaring, maar de burgers krijgen daar ook heel nadrukkelijk iets voor 
terug. 
De heer Stam heeft niet de indruk dat er andere bedragen zijn ondergebracht 
vanuit andere plekken van de begroting. Hij gaat dit nog na. 

5 

10 

 
De stijging in tabel 7b is een andere als in tabel 7c. De heer Stam gaat na in 
hoeverre hierin wijziging aangebracht kan worden. In ieder geval mag het 
investeringsbedrag niet aangetast worden, omdat de provincie hierover overleg 
plaatsvindt met de provincie. De provincie moet akkoord geven als er sprake is 
van hogere rentekosten. 
 

 Hoofdstuk 6 – Overige onderwerpen. 
 15 
 6.3.  Overbrengen reddingsbrigades naar de veiligheidsregio´s. 

Het CDA wil weten of ook de voertuigen overgaan. Verder wijst het CDA op het 
risico dat vrijwilligers weggaan wanneer de reddingsbrigades worden 
overgebracht. 

 20 

25 

 Reactie mevrouw Hafkamp. 
Door de reddingsbrigades is een beleidsplan opgesteld. Het is voorbarig om nu al 
een uitspraak te doen over dat wat het CDA naar voren brengt. Er moet nog 
overleg plaatsvinden met de drie reddingsbrigades. 

 
 Bijlage 3 – Investeringen 2009 – 2012. 
  
 PvdA:  
 - sportcomplex Kiefthoek. Wordt geïnvesteerd in kunstgras? Waarop zijn de 

uitbreidingen gebaseerd? 30 

35 

40 

45 

50 

 - verzoek om het totaal onderhoud wegen inzichtelijk te maken. 
 - mist in het schema op bladzijde 56  het koppelen Heereweg naar Hargen en het 

doortrekken naar het strand. Hierover heeft de PvdA een motie ingediend. 
 - veel investeringen zijn gekoppeld aan subsidies. Wat als de subsidie niet 

verstrekt wordt? 
 - er ontbreekt een voetpad bij de Heereweg tussen Voorweg en Groet. Dit is een 

gevaarlijke situatie. 
 
 CDA:  
 - kan het ondergronds aanbrengen van de vuilcontainers bij AH uitgesteld 

worden tot het moment waarop AH is uitgebreid. Nu aanbrengen van 
vuilcontainers lijkt op kapitaalvernietiging. Het CDA maakt zich sterk voor 
eerdere vervanging van de containers bij de Oude Marken. 

 
 GB: 
 - moet het bedrag genoemd bij het Museaal centrum € 1,8 miljoen zijn in plaats 

van het genoemde bedrag. 
 - hoe verhoudt de bedragen reconstructie van de Werf in Egmond aan Zee zich 

tot de planvorming? 
 - waarop zijn de investeringen in software en hardware gebaseerd? Is de 

reorganisatie daarin meegenomen? 
 
 Reactie mevrouw Hafkamp. 
 Het in het investeringsschema opgenomen bedrag is het voorbereidingskrediet.  
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 Reactie heer Stam. 

De organisatie is bezig met de planvoorbereidingen van zaken die volgend jaar tot 
uitvoering moeten komen. De Werf in Egmond aan Zee maakt daarvan onderdeel 
uit. De opgenomen bedragen zijn een schatting. Wanneer de uitvoering bekend is 
en de daaraan gekoppelde bedragen, dan wordt dit voorgelegd aan de raad. 

5 

10 

15 

20 

25 

 
De lijst voor het aanbrengen van ondergrondse vuilcontainers wordt nog nader 
bekeken. De door het CDA geopperde uitwisseling tussen AH en de Oude marken 
is niet mogelijk. Het college hoopt een en ander in augustus aan de raad voor te 
kunnen leggen. Hierover vindt overleg plaats met het presidium. 
 
Wanneer geen subsidie wordt verkregen, dan moet heroverweging plaatsvinden 
van de projecten. De mogelijkheid bestaat om een ander project naar voren te 
halen. Het groot onderhoud wegen gaat voor een deel van de exploitatie naar de 
investeringen. De heer Groot (CDA) attendeert er op dat de motie waarover de 
PvdA spreekt, niet door de raad is aanvaard. 
 
De investeringen in hardware en software zijn met name 
vervangingsinvesteringen.  
 

 Reactie heer Mesu. 
Gezien de groei van het ledental van de Kieftenhoek moet gedacht worden aan 
uitbreiding. Er vindt overleg plaats met de Kieftenhoek. Of er sprake zal zijn van 
kustgras is nu nog niet bekend. 

 Voor 2012 wordt voor alle zekerheid rekening gehouden met uitbreiding. 
 
 Tot slot. 

Afspraak:  30 

35 

40 

aan de beslispunten voor de raad wordt een derde beslispunt toegevoegd dat zich 
richt op de hoofdlijnen in het hoofdlijnenakkoord. Middels amendement kan de 
raad daarin wijziging aanbrengen.  

 
Het college beraadt zich over het verzoek om in een toelichting de verschillen 
tussen de hoofdlijnen 2006 en 2008 aan te geven. Hierover vindt overleg plaats 
met het presidium. 

 
 De perspectiefnota wordt als B-stuk geagendeerd voor de raad. 
 
6. Rondvraag en mededelingen commissieleden. 
 Er zijn geen mededelingen en van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
7. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 45 

50 

 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in  
de vergadering van de gemeenteraad van  
 
de griffier,  de voorzitter,


