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De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 
 
1. Opening. 
2. Vaststelling van de agenda. 
3. a. Besluitenlijst raadsbrede commissie De Watertoren gehouden op 18 maart 2008. 
 b. Notulen raadsbrede commissie De Watertoren gehouden op 18 maart 2008. 
 c. Besluitenlijst raadsvergadering gehouden op 25 maart 2008. 
 d. Notulen raadsvergadering gehouden op 25 maart 2008. 
 e. Toezeggingenlijst bijgewerkt tot 25 maart 2008. 
 f. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in het kader van preventief toezicht tot en met 

maart 2008. 
4. Ingekomen stukken. 
 
Hamerstukken 
5. Benoeming griffier. 
6. Benoeming leden rekenkamer commissie. 
7. Verordening op de fractieondersteuning. 
8. Verordening op de ambtelijke bijstand. 
9. Evaluatie woonruimteverdeling Noord-Kennemerland. 
10. Raadsvoorstel beschikbaar stellen van gelden voor de afronding opstellen gebiedsvisie 

Bergen. 
 
Bespreekstukken 
11. Herbenoeming voorziening sanering Anema in bodemsanering. 
12. Uitgangspunten herijking subsidiebeleid gemeente Bergen. 
13. Gemeentelijk monumentenbeleid in Bergen. 
 
14. Sluiting. 
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1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

De voorzitter wijst op de nieuwe geluidsinstallatie, die de raad hedenavond in 
gebruik neemt. 

 5 
2. Vaststelling van de agenda. 

- De heer Roem (VVD) stelt voor agendapunt 11 te benoemen tot hamerstuk. De 
raad stemt in met dit voorstel. 

 - Mevrouw Luttik (GB) verzoekt een agendapunt toe te voegen aan de agenda, te 
weten: ontwikkelingen museaal centrum en dit, gehoord het presidium, in 
beslotenheid te behandelen. De raad stemt hiermee in. 

10 

 - De heer Groot (CDA) verzoekt een door het CDA in te dienen motie over 
zandsuppletie, als agendapunt op te voeren. De raad stemt hiermee in. 

 De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 15 
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 20 

2008. 
  De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 c. Besluitenlijst raadsvergadering gehouden op 25 maart 2008. 
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 25 
 
 d. Notulen raadsvergadering gehouden op 25 maart 2008. 
  De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 e. Toezeggingenlijst bijgewerkt tot 25 maart 2008. 30 
  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. 35 
 
4. Ingekomen stukken. 
 De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
HAMERSTUKKEN 40 

45 

 
In verband met de benoeming van de griffier (agendapunt 5) alsmede de benoeming 
van de leden van de rekenkamercommissie (agendapunt 6) wordt er een 
stemcommissie benoemd. De stemcommissie bestaat uit: mw. Hobbelt (PvdA) 
(voorzitter van de stemcommissie), mevrouw de Ruiter (D66), mevrouw Luttik (GB). Er 
wordt gestemd middels stembriefjes. 
 
5. Benoeming griffier. 

Namens de stemcommissie, deelt mevrouw Hobbelt (PvdA) mede, dat er 21 
stemmen zijn uitgebracht. Alle 21 stemmen zijn voor benoeming van de griffier. 50 

 
De raad besluit unaniem 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. 
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Hierna wordt overgegaan tot beëdiging van de heer Kooiman. 
 

 De voorzitter spreekt hiertoe de volgende tekst uit. 
 5 

10 

“ Ik verklaar en beloof dat ik, om tot griffier van de raad benoemd te worden, 
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige 
gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof, dat ik, om iets in dit 
ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige 
belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik getrouw 
zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 
als griffier naar eer en geweten zal vervullen. “ 

 
 Hierna spreekt de heer Kooiman uit: “Dat verklaar en beloof ik”. 
 15 

Met applaus en de overhandiging van een boeket bloemen, feliciteert de voorzitter 
de heer Kooiman, namens de raad, met zijn benoeming tot griffier. Ze wenst de 
heer Kooiman alle succes met de uitoefening van zijn functie. 

 
6. Benoeming leden rekenkamercommissie. 20 

Namens de stemcommissie, deelt mevrouw Hobbelt (PvdA) mede, dat er 21 
stemmen zijn uitgebracht. Alle 21 stemmen zijn voor benoeming van de 
voorgestelde leden van de rekenkamercommissie. 

 
De raad 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. 

25 

30 

 
Hierna wordt overgegaan tot de beëdiging van de leden van de 
rekenkamercommissie.  
 
De heren Braas en Thomas leggen de verklaring en belofte af. De heer Meester 
legt de eed af. 
 
De voorzitter spreekt voor de beëdiging van de heren Braas en Thomas de 
volgende tekst uit. 

35 

40 

45 

50 

 
“ Ik verklaar en beloof dat ik, om tot lid van de rekenkamercommissie benoemd te 

worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel 
ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof, dat ik, om 
iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of 
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik 
getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plichten als lid van de rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen. 
“ 
De heren Braas en Thomas spreken uit: “Dat verklaar en beloof ik”. 

 
“ Ik zweer dat ik, om tot lid van de rekenkamercommissie benoemd te worden, 

rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige 
gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer, dat ik, om iets in dit ambt te doen 
of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 
aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de 
Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het 
rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen. “ 
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 Onder handopsteking spreekt de heer Meester de tekst uit: “Zo waarlijk helpe 

mij God Almachtig”. 
 5 

Met applaus en de overhandiging van een boeket bloemen, feliciteert de voorzitter 
de heren Braas, Meester en Thomas, namens de raad, met hun benoeming tot lid 
van de rekenkamercommissie. Ze wenst de heren veel succes. 

 
7. Verordening op de fractieondersteuning. 10 

15 

Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 
 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. 
 
8. Verordening op de ambtelijke bijstand. 

Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 20 
Vast te stellen de verordening op de ambtelijke bijstand aan leden van de 
gemeenteraad, voorzitters van commissies en commissieleden niet zijnde raadslid. 

 
9. Evaluatie woonruimteverdeling Noord-Kennemerland. 

Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 25 

30 

 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. 

 
10. Raadsvoorstel beschikbaar stellen van gelden voor de afronding opstellen 35 

gebiedsvisie Bergen. 
Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 

 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. 40 
 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. 

 
11. Herbenoeming voorziening sanering Anema in bodemsanering. 45 

50 

Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 
Akkoord te gaan met een herbenoeming van de voorziening sanering Anema in 
een voorziening bodemsanering met de bestedingsdoelen Anematerrein en 
Kogendijk 92-94. 
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BESPREEKSTUKKEN 
 
12. Uitgangspunten herijking subsidiebeleid gemeente Bergen. 
 
 Eerste termijn. 5 
 

De heer Hietbrink (GL) deelt mede dat GL in grote lijnen akkoord gaat met de 
voorgestelde uitgangspunten. Er is een viertal punten, waarover GL van mening is 
dat deze meer aandacht verdienen. Voor GL reden om een motie in te dienen. Na 
een korte toelichting leest de heer Hietbrink de inhoud van de motie voor. 10 

15 

20 

25 

30 

35 

 
 De inhoud van de motie luidt als volgt: 
 

Overwegende dat: 
1. De systematiek van beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) weinig ruimte 

laat voor nieuw beleid. 
2. Vraaggericht werken niet ten koste mag gaan van het aanbieden van 

kwetsbare, misschien minder populaire, maar toch zeer waardevolle 
activiteiten. 

3. Jaarlijkse indexering van subsidies er niet toe mag leiden dat instellingen in 
financieel zwaar weer terechtkomen. 

4. 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: 
1. Bij de uitwerking van de subsidieverordening expliciet aandacht te besteden 

aan een fonds voor nieuw beleid en over aanvragen hiervoor duidelijke regels 
te formuleren. 

2. Te komen met duidelijke regels over de bescherming van aanbodgestuurde, 
waardevol geachte, maar kwetsbare activiteiten. 

3. Te komen met een concreet voorstel voor de indexering van subsidies die 
werkbaar is voor instellingen. 

4. 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. 

 
De heer De Jong (VVD) deelt mede dat VVD de kadernota, een goede nota vindt. 
De 18 uitgangspunten, zijn voor de VVD meer dan toereikend om het 
subsidiebeleid om te buigen naar een systematiek die in de pas loopt met het 
onlangs vastgesteld beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en 
volksgezondheid voor de jaren 2008-2011. De VVD is van mening dat de punten 
1, 3 en 4 van de motie van GL zijn gedekt door de voorgestelde uitgangspunten. 
Een uitzondering geldt voor punt 2 van de motie. Dit punt dient echter voor wat 
betreft de VVD concreter te worden gemaakt. 

40 

45  
Mevrouw Luttik (GB) deelt mede dat GB zich in grote lijnen achter het 
voorgestelde schaart. GB onderschrijft de voorgestelde uitgangspunten. GB mist 
concretisering over met name de vermogensvorming in het kader van het hebben 
van onroerend goed. GB verzoekt dit onderwerp, voordat er een vervolg komt op 
de kadernota, apart te agenderen voor de commissievergadering. In relatie tot een 
toezegging gedaan in januari 2007, kan dit onderwerp gekoppeld worden aan het 
toegezegde onderzoek naar de risico’s ten aanzien van onroerend goed en welke 
maatregelen mogelijk nodig zijn om risico’s af te dekken c.q. op te heffen. 

50 
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De heer Van Huissteden (PvdA) zegt dat de PvdA akkoord gaat met de 
uitgangspunten voor herijking van het subsidiebeleid. De PvdA kijkt met 
belangstelling uit naar de vervolgstukken. Ten aanzien van de motie van GL, 
wacht de PvdA eerst de reactie van de wethouder af.  De PvdA is vooralsnog van 
mening dat de opgestelde uitgangspunten voldoende ruimte geven om hetgeen 
GL in de motie voorstelt, op te lossen in de vervolgstukken. 

5 

 
De heer Ooijevaar (CDA) ondersteunt de opmerkingen van de VVD over de motie 
van GL. Naar aanleiding van een bepaalde casus, wijst de heer Ooijevaar op het 
tegenstrijdige in de kadernota op bladzijde 2 over het uitsluiten van godsdienstige 
activiteiten voor subsidie en het gestelde op bladzijde 6 punt 5 over het 
verstrekken van subsidie voor het bevorderen van deelname aan het 
maatschappelijk verkeer. Hij vraagt zich af of het in dit onderhavige geval en 
mogelijk toekomstige vergelijkbare zaken, correct is dat de gemeente niets doet. 

10 

15  
De heer Maarsse (BOBbes) vindt de kadernota acceptabel. Er waren weinig 
inspraakreacties. Dit wekt de indruk dat er geen of onvoldoende aandacht voor de 
kadernota is geweest van de betrokken organisaties. BOBbes vraagt hierover een 
reactie van de wethouder. Er wordt in de kadernota weinig onderscheid gemaakt 
tussen professionele en niet professionele organisaties. Amateurs zouden het 
onderspit kunnen delven. De verenigingen die toeristische activiteiten ontplooien 
zouden iets meer ondersteuning mogen hebben. BOBbes ondersteunt het 
voorgestelde. 

20 

 
Mevrouw De Ruiter (D66) ondersteunt het betoog van BOBbes. D66 ondersteunt 
ook in grote lijnen de motie van GL. D66 wacht de reactie van de wethouder af. 

25 

 
Reactie op college op de eerste termijn. 
 
In reactie op de motie zegt de heer Plomp ten aanzien van punt 1 van de motie, 
dat het in principe een zaak van de raad is om over te gaan tot de oprichting van 
een fonds. Het huidige beleid laat wat hier wordt voorgesteld, ook toe. Een en 
ander valt dan gewoon onder de subsidieregeling. 

30 

35 

40 

45 

50 

Ten aanzien van punt 2 van de motie, zegt de heer Plomp dat de huidige aanpak 
de ruimte biedt om dat wat hier wordt voorgesteld, uit te voeren. 
Met betrekking tot punt 3 van de motie, deelt de heer Plomp dat op dit moment de 
indexering wordt uitgewerkt (indexering loonkosten CAO gebaseerd, indexering 
overige kosten zoals huisvestingskosten en kosten van instellingen die alleen met 
vrijwilligers werken). Daarmee wordt invulling gegeven aan wat hieromtrent in de 
motie wordt gevraagd. Ten aanzien van de uitwerking van de gevolgen van het 
levensloopmodel deelt de heer Plomp mede dat de subsidieverordening ook een 
lange termijn visie zal geven over onroerend goed.  
Concluderend stelt de heer Plomp dat alle punten genoemd in de motie, uitgewerkt 
zullen worden in de subsidieverordening. 
 
In reactie op het verzoek van mevrouw Luttik (GB) zegt de heer Plomp dat 
vermogensvorming door organisaties die worden gesubsidieerd, in de 
subsidieverordening verder wordt uitgewerkt. Agendering van dit onderwerp voor 
een commissievergadering is aan de raad.  
 
Reagerend op hetgeen de heer Ooijevaar (CDA) naar voren bracht, zegt de heer 
Plomp, dat in de subsidieverordening een nauwkeurige omschrijving zal worden 
opgenomen, over wat de gemeente al dan niet wordt bedoeld met godsdienstige 
activiteiten.  
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De interpretatie van BOBbes over het geringe aantal inspraakreacties, vindt de 
heer Plomp een positief signaal. Het geeft aan dat de communicatie goed is 
gedaan. Hierdoor is het aantal inspraakreacties beperkt gebleven.  
 5 
Tweede termijn. 
 
De heer Hietbrink (GL) bedankt de wethouder voor zijn beantwoording. Op basis 
hiervan trekt GL de motie in. 
 10 
Mevrouw Luttik (GB) komt terug op hetgeen zij in de eerste termijn heeft gevraagd. 
 
De heer Van Huissteden (PvdA) wijst op hetgeen op bladzijde 2 is vermeld over 
het vervolgtraject. Hij wil weten wanneer een en ander verwacht kan worden. Kan 
dit nog gerealiseerd worden voor 2009? 15 
 
Reactie college op de tweede termijn. 
 
In reactie op mevrouw Luttik (GB) zegt de heer Plomp dat de raad bepaalt, of een 
onderwerp al dan niet geagendeerd wordt. Hierover heeft het college geen 
zeggenschap.Ten aanzien van het toegezegde in januari 2007, zegt de heer 
Plomp dat hij verwacht de raad in de juni te kunnen voorzien van een antwoord. 

20 

25 

30 

35 

40 

 
Aan de hand van de kadernota wordt het nieuwe subsidiebeleid geformuleerd. Dat 
komt, uitgewerkt in een subsidieverordening, terug in de raad. Op een en ander 
geldt inspraak. Reagerend op een interruptie door de heer Van Huissteden (PvdA), 
deelt de heer Plomp mede dat wanneer een en ander niet voor 2009 gerealiseerd 
kan worden, in ieder geval voor 2009 een pilot in het kader van de BCF zal gaan 
gelden voor de Stichting Welzijn Bergen. Hierover zijn met de stichting afspraken 
gemaakt. Voor de andere verenigingen verandert er dan voor 2009 niets.  
 
De heer Groot (CDA) wil weten of het voorgenomen pilot project nog wordt 
ingebracht in de commissie. De heer Plomp is bereid de commissie nader te 
informeren.  
 
Omdat de motie is ingetrokken, behoeft hierover niet gestemd te worden. 
 
Zonder hoofdelijke stemming, besluit de raad unaniem: 

 - In te stemmen met de uitgangspunten voor de herijking van het subsidiebeleid 
van de gemeente Bergen. 

 - De kadernota met bijlagen vast te stellen. 
 
13. Gemeentelijk monumentenbeleid in Bergen. 
 Het onderhavige betreft een initiatiefvoorstel van de PvdA.  
 45 

De heer Korver (PvdA) geeft in een nadere toelichting op het initiatiefvoorstel aan, 
dat hij verheugd is over de behandeling in de commissie, de ondersteuning door 
het college en de toezegging dat een en ander wordt geïntegreerd in de nota 
omtrent historisch erfgoed van Bergen. Het voorstel van de PvdA is een 
kadervoorstel. Het college is gevraagd een ander verder uit te werken. De in het 
voorstel genoemde datum blijkt niet haalbaar. De PvdA gaat ermee akkoord 
wanneer het college in het derde kwartaal een voorstel doet. 

50 
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Ten aanzien van het voorgestelde budget van € 100.000 komt de PvdA bij de 
perspectiefnota met een concreet voorstel.  Gehoord de commissie stelt de PvdA 
voor om bij het vierde beslispunt het woord “gemeentelijke” te laten vervallen. Het 
college wordt gevraagd bij het op te stellen voorstel, een advies uit te brengen 
over een mogelijk aan te brengen onderscheid tussen gemeentelijke - c.q.  
provinciale - en rijksmonumenten. 

5 

 
Eerste termijn. 
 
De heer Zwart (CDA) deelt mede dat het CDA positief staat ten opzichte van het 
initiatiefvoorstel. Het CDA verzoekt de aanwijzing van gemeentelijke monumenten 
alleen te doen op basis van vrijwilligheid. Het CDA stelt voor beslispunt 3 uit het 
voorstel te halen, omdat het genoemde bedrag nog niet is onderbouwd. Het CDA 
wil een voorstel van het college dienaangaande afwachten. Het CDA vindt het niet 
fair om € 50.000 beschikbaar te stellen uit het onderhoudsbudget openbaar gebied 
en stelt voor dit te doen uit de algemene pot. Het CDA houdt het liever bij een 
intentie dan direct een bedrag vast te stellen. 

10 

15 

 
De heer Maarsse (BOBbes) vindt het initiatiefvoorstel sympathiek. BOBbes heeft 
de indruk dat voorstel alleen bedoeld is voor de kernen. BOBbes wil weten hoe de 
PvdA denkt over het monumentenbeleid in het landelijk gebied. BOBbes wil weten 
waar de begrenzing van de notitie ligt. Aantasting in het landelijk gebied zal 
grotere gevolgen hebben, dan in de bebouwde kom vanwege de langdurige 
zichtbaarheid in het open landschap. De relatie van het te beschermen object met 
zijn omgeving is vooral hier heel belangrijk. De aanstelling van een coördinerend 
landschapsarchitect kan ook hier op zijn plaats kunnen zijn. BOBbes staat een 
breder beleid voor de gehele gemeente voor. 

20 

25 

 
De heer Edelschaap (GL) complimenteert de PvdA met het voorstel. GL heeft de 
volgende aanvullende vragen: 30 

35 

- Hoe zit het met het monumentenbeleid in het landelijk gebied? 
- Hoe ziet de PvdA de samenwerking tussen de dorpsarchitect en de 

welstandscommissie? 
- Op welke manier wordt het begrip beeldbepalend gedefinieerd? 
- Is het voorgestelde budget van € 50.000 ten laste van het onderhoudsbudget 

openbaar gebied, niet nodig voor het budget openbaar gebied? 
 
Mevrouw De Ruiter (D66) is ontzettend blij met het initiatiefvoorstel. In het voorstel 
mist D66 de rol van de commissie cultuur historische kwaliteiten. 
 40 
De heer Roem (VVD) deelt mede dat de VVD sympathie heeft voor het 
initiatiefvoorstel. De VVD vindt het voorstel te prematuur. Het college heeft 
aangegeven, dat zij met een voorstel komt, waarin in het kader van administratieve 
lastenverlichting en efficiency wordt gekeken naar een welstandscommissie 
nieuwe stijl. Het benoemen van een dorpsarchitect druist naar de mening van de 
VVD hier tegen in. Een extra schakel kan leiden tot een extra administratieve last. 
Dat is in tegenspraak tot de afspraak in het hoofdlijnenakkoord. De VVD stelt voor 
het collegevoorstel af te wachten en op basis daarvan eventueel een amendement 
of motie in te dienen.  

45 

50  
De heer Bijl (GB) vindt het een goed initiatiefvoorstel. Het ware wellicht niet nodig 
geweest, wanneer het college hiermee voortvarend aan de gang was gegaan. De 
commissie CCK is bezig met een inventarisatie van de monumenten. Zeer recent 
heeft de commissie een lijst vastgesteld met daarop 53 monumenten die als 
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monument geclassificeerd kunnen worden. GB verzoekt alert te zijn op 
ontwikkelingen met betrekking tot de monumenten die op deze lijst staan. GB vindt 
dat de voorgestelde taken van een dorpsarchitect ook kunnen worden uitgevoerd 
door de commissie CCK. GB wacht af hoe het college een en ander vorm gaat 
geven. GB verzoekt het gemeentelijke uit beslispunt 4 te schrappen. 5 
 
Reactie van de heer Korver (PvdA) op de eerste termijn. 
 
Richting het CDA geeft de heer Korver (PvdA) aan dat de PvdA geen voorstander 
is van vrijwilligheid. Gelet op de geluiden, verzoekt de PvdA het college om na te 
gaan wat hiervan de voor- en nadelen zijn. Er zijn voorbeelden in de regio die 
aangeven, dat vrijwilligheid kan leiden tot het verlies van monumenten. De PvdA 
begrijpt wel de achterliggende gedachte van het CDA.  

10 
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Bij de perspectiefnota komt de PvdA met een voorstel voor eenmalige dekking van 
het voorgestelde budget van € 100.000.  
Met het voorstel om € 50.000 te benoemen voor de uitvoering van het nieuwe 
beleid, geeft de PvdA een politiek signaal af. Het college kan hiervan zowel in 
positieve als in negatieve zin afwijken. De PvdA is benieuwd of dit bedrag bij de 
uitwerking, voldoende blijkt te zijn.  
 
Reagerend op BOBbes, zegt de heer Korver (PvdA) dat het achterliggende gebied 
niet altijd in handen is van de gemeente. De PvdA wil er voor waken dat de 
doorkijkjes, doorkijkjes blijven. Een en ander is onderdeel van de 
bestemmingsplannen. Juridisch kan dit alleen afgedicht worden door de term 
beeldbepalend karakter, op te nemen in het betreffende bestemmingsplan. 
Ook de PvdA vindt het landelijk gebied van belang, maar daarover gaat het nu 
niet. De heer Edelschaap (GL) zegt bij interruptie dat GL de monumenten in het 
landelijk gebied bedoeld. De heer Korver (PvdA) is van mening dat het 
initiatiefvoorstel hiervoor kan gelden. De vraag is alleen of het al dan niet 
gemeentelijk terrein is. 
 
De PvdA heeft in het initiatiefvoorstel nadrukkelijk aangegeven, dat zij voorstander 
is van samenwerking met de bestaande partijen. Een extra hart onder de riem kan 
hierin wel degelijk helpen. Het initiatiefvoorstel is niet strijdig met dat wat het 
college voorstaat. De PvdA is er ook voorstander van om de commissie cultuur 
historische kwaliteiten te betrekken bij het geheel. 
 
De VVD vindt het voorstel prematuur en op onderdelen te gedetailleerd. De PvdA 
ziet het voorstel als ondersteunend en complementair. Het voorstel biedt ruimte 
om over de aanstelling van bijvoorbeeld een dorpsarchitect na te denken. 
Instemmen met het voorstel betekent niet per definitie dat er een dorpsarchitect 
wordt aangesteld.  
 
Zoals eerder aangegeven is de PvdA bereid om in het vierde beslispunt het woord 
“gemeentelijk” te schrappen.  
 
De wethouder krijgt hierna de gelegenheid om te reageren op het initiatiefvoorstel. 
 
De heer Plomp deelt mede dat de cultuurhistorische nota in concept gereed is. 
Een aantal zaken in het initiatiefvoorstel komen in deze nota voor en worden 
verder uitgewerkt in een beleidsdocument. Een initiatiefvoorstel is naar de mening 
van de heer Plomp, een voorstel voor de verdere uitwerking door het college van 

50 
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beleidsuitgangspunten. Gemotiveerd geeft het college dan aan waarom zij al dan 
niet een voorstel doet. Het is aan de raad om zich hierover uit te spreken. 
Ook zal het college een voorstel doen over benoeming van een monument al dan 
niet op basis van vrijwilligheid. De wetgeving hierover wordt daarbij meegenomen. 
 5 
De cultuurhistorische nota zegt ook iets over het landelijk gebied. Er is geen ruimte 
meer om het landschap uit te sluiten. Het wordt per definitie altijd meegenomen in 
de cultuur historie. Het landschap kan ook worden benoemd tot rijksmonument. 
 
Tweede termijn. 10 
 
De heer Groot (CDA) wijst ten aanzien van het naar voren gebrachte over 
vrijwilligheid, op het door de voormalige gemeente Egmond hierover vastgestelde. 
Dit kan wellicht een bijdrage leveren aan hetgeen verder uitgewerkt wordt. 
 15 
De heer Ooijevaar (CDA) wijst op de onrust die in Den Haag is ontstaan over het 
inhuren van externe deskundigen. Is het de bedoeling om het voorgestelde budget 
hieraan uit te geven? 
 
De heer Edelschaap (GL) bedankt de heer Korver (PvdA) voor de beantwoording 
van de vragen. Het voorstel is een goede stap richting gemeentelijk 
monumentenbeleid. GL kijkt met belangstelling uit naar de voorstellen 
dienaangaande van het college. Zoals Lucebert al zei: “Er is niet meer bij weinig. 
Noch is er minder. Noch is onzeker wat er was. Wat wordt, word willoos. Eerst als 
het is, is het ernst. Het herinnert zich heilloos en blijft ijlings. Alles van waarde is 
weerloos. Wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk. Als het hart van de 
tijd, als het hart van de tijd.” 

20 

25 

 
Mevrouw De Ruiter (D66) zegt richting de VVD, dat wat haar betreft het 
initiatiefvoorstel geen dag te vroeg is. 30 
 
Reactie op de tweede termijn. 
 
De heer Korver (PvdA) is blij met de reactie van de wethouder. Het 
initiatiefvoorstel is geen dag te vroeg en kan juist een aanjager zijn van wat de 
raad wil. Net als het CDA vindt de heer Korver (PvdA) beschamend wat er in Den 
Haag is gebeurd. Het door de PvdA voorgestelde budget is daarvoor zeker niet 
bedoeld. Het geld mag niet opgaan aan dure bureaus.  

35 

 
De heer Plomp wijst er op dat wanneer er € 100.000 in de perspectiefnota wordt 
opgevoerd, dit bedrag pas in 2009 ter beschikking komt.  

40 

 
Hierna wordt overgegaan tot stemming over het initiatiefvoorstel. 
 
Bij stemverklaring verzoekt de heer Bijl (GB) het college zich in de verdere 
uitwerking te buigen over de term gemeentelijke monumenten. Voor de PvdA is 
het woord “gemeentelijke” aldus de heer Korver (PvdA), niet heilig. 

45 

50 

 
Met 20 stemmen voor en 1 stem tegen (de heer Meedendorp (VVD)) besluit de 
raad: 

 - Het college te vragen voor de raad een voorstel voor monumentenbeleid voor te 
bereiden, waarin de in dit voorstel genoemde elementen zijn meegenomen. 
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 - 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. 5 

10 

 - Voor de uitvoering van het nieuwe beleid uit het onderhoudsbudget openbaar 
gebied jaarlijks € 50.ooo 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. 

  
14. Motie CDA over zandsuppletie. 

Na een korte toelichting op de motie, leest de heer Groot (CDA) de inhoud van de 
motie voor. 
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 Deze luidt als volgt: 
 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 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, 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 opgehoord dat 
aantrekkelijke (en veilige) strandrecreatie voor het komende seizoen gewaarborgd 
wordt. 

 
Zonder discussie besluit de raad unaniem in te stemmen met de inhoud van de 
motie. 

 
15. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 45 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in  
de vergadering van de gemeenteraad van  
 
de griffier,  de voorzitter,
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