
BESLUITENLIJST  
vergadering van de gemeenteraad gehouden op 22 april 2008 

 
 
Aanwezig: 
raadsleden:   
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) 
dhr. R. de Jong (VVD) 
mw. A.K. Kindt (PvdA) 
dhr. J. Korver (PvdA) 
mw. J.L. Luttik-Swart (GB) 
dhr. A. Maarsse (BOBbes) 
dhr. T. Meedendorp (VVD)  
dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA) 
dhr. C. Roem (VVD)  
mw. A.M. de Ruiter (D66) 
dhr. H.G.J.J. Schiering (GB) 
dhr. C.P.G. Veldt (CDA) 
dhr. D. Zwart (CDA)  
 

Aanwezig: 
 
voorzitter:   
mw. H. Hafkamp 
 
griffier (plv): 
dhr. D.P. de Vries 
 
wethouders:   
dhr. J. Mesu 
dhr. A. Plomp 
dhr. J.A. Stam 
 
 

Afwezig met kennisgeving: 
mw. J.W.W.M. Boers (CDA) 
dhr. A.H. v.d. Leij (PvdA) 
mw. E. Trap (wethouder) 
 
Loting voor hoofdelijke stemming: 
Geen loting 

 
 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen in de vergadering gehouden op 27 mei 2008  
de griffier   de voorzitter 
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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

1. Het voorstel herbenoeming voorziening sanering Anema in 
bodemsanering kan wat betreft de fractie van de VVD als 
hamerstuk worden behandeld. De raad stemt hiermee in. 

2. De fractie Gemeentebelangen BES verzoekt de raad het 
onderwerp Museaal Centrum als agendapunt toe te voegen en in 
beslotenheid te bespreken. De raad stemt hiermee in. 
Agendapunt (13B) komt aan de orde na punt 13 van de agenda. 

3. De CDA fractie wil een motie indienen die geen betrekking heeft 
op de agendapunten. De raad stemt in met behandeling van de 
motie voor aanvang van het besloten gedeelte (13A). 

 
3.  a.     Besluitenlijst raadsbrede commissie De Watertoren 

         gehouden op 18 maart 2008. 
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 b.   Notulen raadsbrede commissie De Watertoren gehouden op  
18 maart 2008. 

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 c. Besluitenlijst raadsvergadering gehouden op 25 maart 2008. 
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 d. Notulen raadsvergadering gehouden op 25 maart 2008. 
 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 e. Toezeggingenlijst bijgewerkt tot 25 maart 2008. 
 

De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 f.     Volglijst financiële goedkeuringen provincie in het kader van 
preventief toezicht tot en met maart 2008. 

 

De volglijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 4. Ingekomen stukken De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan 
en stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening. 
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  HAMERSTUKKEN  
   
5. 
nr. 04-22 

Benoeming griffier. 
Voorgesteld besluit: 
De heer A.M. Kooiman te benoemen als griffier van de raad van 
Bergen voor 36 uur met een tijdelijke aanstelling voor de periode 1 mei 
2008 tot 1 mei 2009. 
 

De heer Kooiman wordt met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
als griffier benoemd en beëdigd voor 36 uur met een tijdelijke 
aanstelling voor de periode 1 mei 2008 tot 1 mei 2009. 

6. 
nr. 04-23 

Benoeming leden rekenkamercommissie. 
Voorgesteld besluit:De heer E. Thomas, de heer G.J. Braas en de heer 
A.A.J. Meester te benoemen als externe leden van de 
rekenkamercommissie gemeente Bergen voor een periode van zes 
jaar. 
 

De heren Braas, Meester en Thomas worden met 21 stemmen voor en 
0 stemmen tegen benoemd en beëdigd als leden van de 
Rekenkamercommissie gemeente Bergen voor een periode van 6 jaar. 

 7. 
nr. 04-24 

Verordening op de fractieondersteuning. 
Voorgesteld besluit: 
1. Vast te stellen de verordening op de fractieondersteuning. 
2. Met ingang van 2008 voor de fractieondersteuning per 
 kalenderjaar een budget beschikbaar te stellen van € 20.000. 
3. Vanaf 2009 en verder structureel dekking te vinden voor het 
 budget en hierover bij de kadernota of begroting 2009 een voorstel 
 te doen. 
4. De verordening op de fractieondersteuning eind 2009 te 
 evalueren. 
 

De raad besluit conform voorstel. 

 8. 
nr. 04-25 

Verordening op de ambtelijke bijstand. 
Voorgesteld besluit: 
Vast te stellen de verordening op de ambtelijke bijstand aan leden van 
de gemeenteraad, voorzitters van commissies en commissieleden niet 
zijnde raadslid. 
 

De raad besluit conform voorstel. 
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9. 
nr. 04-26 

Evaluatie woonruimteverdeling Noord-Kennemerland. 
Voorgesteld besluit: 
1. In te stemmen met de conclusie van het regionaal 
 portefeuillehouderoverleg (PONK) Volkshuisvesting dat de 
 evaluatie van het in 2005 ingevoerde woonruimteverdelingsysteem 
 geen aanleiding geeft tot het aanpassen van het systeem. 
2. In te stemmen met de door het POPNK Volkshuisvesting 
 opgestelde aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie. 
3. Het PONK Volkshuisvesting opdracht te geven de uitvoering van 
 deze aanbevelingen te coördineren. 
 

De raad besluit conform voorstel. 

10. 
nr. 04-27 

Raadsvoorstel beschikbaar stellen van gelden voor de afronding 
opstellen gebiedsvisie Bergen. 
Voorgesteld besluit: 
1. € 31.000 beschikbaar te stellen voor het afronden van de 
 gebiedsvisie ten laste van de algemene reserve. 
2. De bij het besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
3. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 
 moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, 
 goedkeuring van de begrotingswijziging door Gedeputeerde 
 Staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 
 

De raad besluit conform voorstel. 

11. 
nr. 04-28 

Herbenoeming voorziening sanering Anema in bodemsanering. 
Voorgesteld besluit: 
Akkoord te gaan met een herbenoeming van de voorziening sanering 
Anema in een voorziening bodemsanering met de bestedingsdoelen 
Anematerrein en Kogendijk 92-94. 
 

De raad besluit conform voorstel. 
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  BESPREEKSTUKKEN  
   
12. 
nr. 04-29  

Uitgangspunten herijking subsidiebeleid gemeente Bergen. 
Voorgesteld besluit: 
- In te stemmen met de uitgangspunten voor de herijking van het 
 subsidiebeleid van de gemeente Bergen. 
- De kadernota met bijlagen vast te stellen. 
 

Door de fractie van GroenLinks is een motie ingediend met de 
volgende strekking: 
 
Overwegende dat: 
De systematiek van beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) 
weinig ruimte laat voor nieuw beleid. 
Vraaggericht werken niet ten koste mag gaan van het aanbieden van 
kwetsbare, misschien minder populaire, maar toch zeer waardevolle 
activiteiten. 
Jaarlijkse indexering van subsidies er niet toe mag leiden dat 
instellingen in financieel zwaar weer terechtkomen. 
De keuze voor het levensloopmodel niet ten koste mag gaan van het 
beheer en het onderhoud van accommodaties in de gemeente Bergen. 
Draagt het college op: 
Bij de uitwerking van de subsidieverordening expliciet aandacht te 
besteden aan een fonds voor nieuw beleid en over aanvragen hiervoor 
duidelijke regels te formuleren. 
Te komen met duidelijke regels over de bescherming van 
aanbodgestuurde, waardevol geachte, maar kwetsbare activiteiten. 
Te komen met een concreet voorstel voor de indexering van subsidies 
die werkbaar is voor instellingen. 
Te komen met een uitwerking van de gevolgen van de keuze voor het 
levensloopmodel voor (het beheer en het onderhoud) van de 
accommodaties in de gemeente Bergen. 
Portefeuillehouder Plomp geeft aan dat de verzoeken die GroenLinks 
doet in de motie al in gang zijn gezet of verwerkt zijn. 
De fractie van GroenLinks heeft daarop de motie ingetrokken.  
 
Op verzoek van de fractie van Gemeentebelangen BES stuurt 
wethouder Plomp in juni een memo over risico’s onroerend goed 
(betreft toezegging13 (januari 2007) van de toezeggingenlijst raad). 
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Het voorstel wordt met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
aangenomen. 
 

13. 
nr. 04-30 

Gemeentelijk monumentenbeleid in Bergen. 
Voorgesteld besluit: 
- Het college te vragen voor de raad een voorstel voor 
 monumentenbeleid voor te bereiden, waarin de in dit voorstel 
 genoemde elementen zijn meegenomen. 
- Het college te vragen om bij het voorbereiden van het voorstel 
 voor monumentenbeleid een beleid van actieve participatie voor te 
 staan, zoals in het voorstel is benoemd. 
- Voor het uitwerken van het voorstel voor monumentenbeleid 
 eenmalig een budget van 100.000 beschikbaar te stellen. 
- Voor de uitvoering van het nieuwe beleid uit het 
 onderhoudsbudget openbaar gebied jaarlijks € 50.000 ter 
 beschikking te stellen voor onderhoud en inrichting van gebied 
 rond gemeentelijke monumenten. 
- De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
- Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 
 moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, 
 goedkeuring van de begrotingswijziging door Gedeputeerde 
 Staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 
 

De fractie van de PvdA geeft een toelichting op het ingediende en door 
de raadscommissie R&B positief ontvangen initiatiefvoorstel.  
De fractie van Gemeentebelangen BES wil in het volgende onderdeel 
van het besluit het woord “gemeentelijke” schrappen: 
‘Voor de uitvoering van het nieuwe beleid uit het onderhoudsbudget 
openbaar gebied jaarlijks € 50.000 ter beschikking te stellen voor 
onderhoud en inrichting van gebied rond gemeentelijke monumenten.’ 
Gemeentebelangen vraagt uitdrukkelijk of bij de uitwerking van dit 
voorstel deze wens kan worden meegenomen.  
Wethouder Plomp zal overgaan tot verdere uitwerking van dit voorstel 
en dit voorleggen aan commissie en raad. 
 
Het (ongewijzigde) voorstel wordt met 20 stemmen voor en 1 stem 
tegen (VVD) aangenomen. 

13A CDA motie zandsuppletie 
 

Het CDA brengt een motie in stemming met de volgende strekking: 
 
Overwegende dat: 
1. het afgelopen winterseizoen ernstige schade is toegebracht aan de 
stranden van de Noord-Hollandse kust; 
2. de vloedlijn bij westelijke winden dichter bij de duinen komt, 
waardoor er aanzienlijk minder ruimte beschikbaar is voor 
strandrecreatie; 
3. de toegankelijkheid van paviljoens en strandhuisjes ernstig 
bemoeilijkt wordt door het lage strandpeil; 
4. toeristen deze stranden zullen gaan mijden waardoor ook de 
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inkomsten uit toerisme zullen afnemen; 
5. toerisme een belangrijke economische factor is voor de 
kustgemeenten aan de Noord-Hollandse kust met een besteding van 
ongeveer 500 miljoen euro exclusief Texel in 2007. 
Draagt het college op om: 
direct in gezamenlijkheid stappen te ondernemen bij de 
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van 
Economische Zaken om deze zaak onder de aandacht te brengen. Dit 
met als doel te bewerkstelligen dat nog voor het begin van het 
zomerseizoen 2008 de stranden langs de Noord-Hollandse kust met 
een belangrijke toeristisch-recreatieve functie zodanig worden 
opgehoogd dat aantrekkelijke (en veilige) strandrecreatie voor het 
komende seizoen gewaarborgd wordt. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De motie wordt met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
aangenomen. 
 

13B Museaal Centrum De raad besluit het door het college toegezegde voorstel richting de 
raadscommissie Maatschappelijk Zaken af te wachten. 
Aan het eind van het besloten gedeelte besluit de raad, dat de 
bespreking van dit agendapunt geen vertrouwelijk karakter heeft en de 
notulen openbaar kunnen worden gemaakt.  
 

14. Sluiting. 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur 

 


	Opening.

