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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

• De raad besluit agendapunt 18 (derde wijziging APV gemeente 
Bergen 2001, artikel 4.1.3., lid 3) als hamerstuk te behandelen. 

• De raad besluit de geheimhouding ten aanzien van agendapunt 22 
(voorbereidingsbesluit) op te heffen en als hamerstuk te 
behandelen. 

• De raad besluit agendapunt 6 (derde kwartaalrapportage 2007) als 
bespreekstuk te behandelen en alleen de discussiëren over het 
amendement van GL.  

Hierna wordt de agenda gewijzigd vastgesteld. 
3. 
 

a. Notulen raadsvergadering 13 november 2007. 
 
 
 
 
 
b. Notulen raadsvergadering 27 november 2007. 
 
c. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in het kader van 
 het preventief toezicht  tot en met november 2007. 
 
 

a. De raad stemt in met de wijziging om op bladzijde 8 aan regel 46 
        toe te voegen dat de motie mede ondertekend is door de VVD, 
        BOBbes, GL, D66, mw. Diels (GB), en de heer Haring (GB). Met 
        inachtneming van deze wijziging worden de notulen goedgekeurd 
        en vastgesteld. 
 
b. De raad keurt de notulen ongewijzigd goed en stelt deze vast. 
 
c. De raad stelt de volglijst ongewijzigd vast. 

4. Ingekomen stukken. 
 

• De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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HAMERSTUKKEN 
 

   
5. 
nr. 12-74 

Vaststelling jaarrekening 2006 en begroting 2008 Regiohuis en 
voorgenomen verkoop voormalig SNK gebouw. 
Voorgesteld besluit: 
1. Stemt in met de jaarrekening 2006 van het Regiohuis en gaat 
 akkoord met de toevoeging van € 13.565 aan de 
 bestemmingsreserve ambulancegarage en de onttrekking van het 
 resterende negatieve saldo van € 35.100 aan de algemene 
 reserve. 
2. Stemt in met de begroting 2008 van het Regiohuis. 
3. Neemt kennis van de voorgenomen verkoop van het voormalig 
 SNK-gebouw. 
 

• De raad besluit conform het voorstel. 

7. 
nr. 12-76 

Aanvulling op normenkader 2007. 
Voorgesteld besluit: 
Voor de controle op de jaarrekening 2007 het aangepaste 
normenkader voor de controle van de financiële rechtmatigheid vast te 
stellen conform de bij het besluit gevoegde bijlage. 

• De raad besluit conform het voorstel. 

8. 
nr. 12-77 

Overheveling budget raadsinformatiesysteem (RIS) naar 2008. 
Voorgesteld besluit: 
- In te stemmen met de begrotingswijziging waarbij het 
 exploitatiebudget van € 111.504 bedoeld voor de aanschaf van het 
 raadsinformatiesysteem in 2007 wordt afgeraamd en tegelijkertijd 
 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
- In te stemmen met de begrotingswijziging waarbij het 
 exploitatiebudget van € 111.504 bedoeld voor de aanschaf van het 
 raadsinformatiesysteem in 2008 wordt bijgeraamd, met als 
 dekking een onttrekking aan de algemene reserve voor hetzelfde 
 bedrag. 
Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 
moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, goedkeuring 

• De raad besluit conform het voorstel. 
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van de begrotingswijziging door Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland is verkregen. 
  

9. 
nr. 12-78 

Herinrichtingsplan Parnassiapark. 
Voorgesteld besluit: 
- Het herinrichtingsplan Parnassiapark Bergen aan Zee vast te 
 stellen. 
- De eerste fase van het plan uit te voeren in 2008 na goedkeuring 
 van de investeringsgelden ad. € 40.000 bij de begroting. 
- De tweede fase uit te voeren in 2010-2011 afhankelijk van de 
 beschikbaarstelling van budget in de begroting van de 
 desbetreffende jaren. 
 

• De raad besluit conform het voorstel. 

10. 
nr. 12-79 

Beleidsnota individuele maatschappelijke ondersteuning Bergen 
2008. 
Voorgesteld besluit: 
1. De beleidsnota individuele maatschappelijke ondersteuning 
 gemeente Bergen 2008 vast te stellen. 
2. De verordening individuele maatschappelijke voorzieningen 
 gemeente Bergen 2008 vast te stellen. 
 

• De raad besluit conform het voorstel. 

11. 
nr. 12-80 

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning volksgezondheid 
gemeente Bergen 2008-2011. 
Voorgesteld besluit: 
Het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning volksgezondheid 
gemeente Bergen 2008-2011 vast te stellen. 
 

• De raad besluit conform het voorstel. 

12. 
nr. 12-81 

Nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening. 
Voorgesteld besluit: 
1. Het beschikbare budget 2008 voor uitvoering van de WSW, 
 verminderd met de verplichting voor WSW-ers uit onze gemeente 
 aan andere (SW-)bedrijven, ter beschikking te stellen aan het 
 WNK. 
2. Akkoord te gaan met de voorgestelde planning en procedure. 

• De raad besluit conform het voorstel. 
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3. 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. 
  

13. 
nr. 12-82 

Eigendomssituatie Jongerencentrum De Wal. 
Voorgesteld besluit: 
1. De leningen op naam van de Stichting Welzijn Bergen (SWB) over 
 te nemen en in één keer af te lossen ten laste van de liquide 
 middelen en het actief (pand jongerencentrum De Wal) op de 
 balans te waarderen tegen hetzelfde bedrag, zijnde een bedrag 
 van € 77.200. 
2. a. In te stemmen met de begrotingswijziging waarbij de leningen 
  van SWB voor de bouw en verbouw van het jongerencentrum 
  De Wal ter hoogte van € 77.200 door de gemeente worden 
  overgenomen en in één keer worden afgelost ten laste van de 
  liquide middelen. 
 b. In te stemmen met de begrotingswijziging waarbij wordt  
  overgegaan tot activering van het actief (pand jongerencentrum 
  De Wal) tegen dezelfde waarde als de overgenomen leningen 
  (€ 77.200) waarbij de bijbehorende kosten worden gedekt uit de 
  huuropbrengsten. 
 

• De raad besluit conform het voorstel. 

14. 
nr. 12-83 

Belastingverordeningen 2008: 
 
a. Verordening reinigingsheffingen 2008. 

Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 
 afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2008. 
 
b. Verordening forensenbelasting 2008. 

Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 

 
 
a. De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 
 
b. De raad besluit conform het voorstel. 
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 forensenbelasting 2008. 
 
c. Verordening hondenbelasting 2008. 

Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 

hondenbelasting 2008. 
 
d. Verordening op de heffing en invordering van leges 2008. 
 Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering 
 van leges 2008. 
 
e. Verordening lijkbezorgingrechten 2008. 
 Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 

lijkbezorgingrechten 2008. 
 
f. Verordening marktgelden 2008. 
 Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 

marktgelden 2008. 
g. Verordening onroerende zaakbelastingen 2008. 
 Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 

onroerende zaakbelastingen 2008. 
 
h. Verordening parkeerbelastingen 2008. 
 Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 
 
i. Verordening precariobelasting 2008. 
 Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 

precariobelasting 2008. 

 
 
c. De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 
 
d. De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 
 
e. De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 
 
f. De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 
g. De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 
 
h. De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 
i. De raad besluit conform het voorstel. 
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j. Verordening rioolrechten 2008. 
 Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 

rioolrechten 2008. 
 
k. Verordening toeristenbelasting 2008. 
 Voorgesteld besluit: 
 vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 

toeristenbelasting 2008. 
 
l. Verordening watertoeristenbelasting 2008. 
 Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 

watertoeristenbelasting 2008. 
 
m. Verordening IBA-aansluitrechten en IBA-rechten 2008. 
 Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 

IBA-aansluitrechten en IBA-rechten 2008. 
 
n. Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2008. 
 Voorgesteld besluit: 
 Vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van 

aansluitvoorwaarden riolering 2008. 
 

 
j. De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 
 
k. De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 
 
l. De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 
 
m. De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 
 
n. De raad besluit conform het voorstel. 
 
 
 
 

18. 
nr. 12-87 

Derde wijziging APV gemeente Bergen 2001, artikel 4.1.3., lid 3. 
Voorgesteld besluit: 
Vast te stellen de verordening houdende de derde wijziging van de 
algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2001. 
 

• De raad besluit conform het voorstel. 
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22. 
nr. 12-90  

22. Voorbereidingsbesluit. 
Voorgesteld besluit: 
1. het voorbereidingsbesluit van 30 januari 2007 met 

aanlegvoorschriften ex artikel 21 en 14 van de WRO voor het 
gebied waarvoor thans de bestemmingsplannen Landelijk Gebied 
Noord, Schoorl-Dorpskern en omliggende kernen en Bergen–
Dorpskern Zuid worden voorbereid, in te trekken; 

2. Een voorbereidingsbesluit te nemen ex artikel 21 van de WRO ten 
behoeve van de herziening van de bestemmingsplannen Landelijk 
Gebied Noord, Schoorl-Kernen en Buurtschappen en Bergen-
Dorpskern Zuid met voor de vanuit natuur- en landschapsoogpunt 
belangrijke gronden daaraan gekoppeld aanlegvoorschriften ex 
artikel 14 van de WRO (aanlegvergunning) zoals aangegeven op 
de bij het raadsbesluit behorende kaart.   

 

• De raad besluit conform het voorstel. 

  
BESPREEKSTUKKEN 
 

 

   
6. 
nr. 12-75 

Derde kwartaalrapportage 2007. 
Voorgesteld besluit: 
1. Deel 1: inhoudelijke afwijkingen van de 3e kwartaalrapportage 

2007 vast te stellen. 
2. Deel 2: financiële afwijkingen van de 3e kwartaalrapportage 2007 
 vast te stellen. 
3. De bij dit besluit behorende wijziging van de programmabegroting 
 vast te stellen. 
4. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 
 moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, verklaring 
 van geen bezwaar voor de begrotingswijziging door Gedeputeerde 
 Staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 
 

• De raad aanvaardt het amendement van GL. 
• De raad besluit: 

1. Deel 1: inhoudelijke afwijkingen van de 3e kwartaalrapportage 
2007 vast te stellen. 

2. Deel 2: financiële afwijkingen van de 3e kwartaalrapportage 
2007 vast te stellen met uitzondering van een deel van het 
bedrag dat wordt afgeraamd voor de kosten van huishoudelijke 
verzorging en PGB, te weten € 150.000. 

3. De bij dit besluit behorende wijziging van de 
programmabegroting vast te stellen. 

4. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 
moment dat de onder het preventief toezicht geldende 
verklaring van geen bezwaar voor de begrotingswijziging door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is 
verkregen. 
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15. 
nr. 12-84 

Verkoop o.b.s. Lucebert en realisatie Nieuwe Bergense School. 
Voorgesteld besluit: 
1. Onder de voorwaarde van goedkeuring door de provincie, wordt 
 ingestemd met de verkoop van de grond inclusief de 
 accommodatie o.b.s. Lucebert, voor het getaxeerde bedrag van € 
 720.000 aan Kennemer Wonen. Met de verplichting op die locatie, 
 volgens de bouwvergunning, de Nieuwe Bergense School te 
 ontwikkelen, waarna de gemeente voor 40 jaar de hoofdhuurder 
 wordt van het gehele complex, minus de appartementen. 
2. De incidentele opbrengst van de verkoop ten goede te laten 
 komen aan de algemene reserve. 
 

• De raad aanvaardt de gewijzigde motie. 
      De gewijzigde motie luidt als volgt: 

Overwegende dat 
- de raad het principe volgt van het college tot verkoop en huur; 
- de onderhandelingspositie van de gemeente wordt verbeterd 
  door meer private partijen uit te nodigen. 
Roept het college op: 
- meer private partijen uit te nodigen; 
- de raad van de resultaten hiervan voor 1 maart 2008 in kennis te 

        stellen. 
Spreekt als zijn mening uit dat: 
het college voor 1 maart 2008 een voorstel doet op basis van dit 
uitgangspunt. 

• De raad besluit het collegevoorstel aan te houden. 
 

16. 
nr. 12-85 

Tijdelijke exploitatie Sportcentrum De Watertoren. 
Voorgesteld besluit: 
Ter uitvoering van de motie (X) van GB van 13 november 2007: 
1. Het extra verwachte verlies van € 100.000 op de exploitatie van De 

Watertoren voor de periode van oktober 2007 tot en met 31 
december 2007, wegens het ontbreken van dekking, ten laste te 
brengen van de algemene reserve. 

2. In afwachting van de voltooiing van de verkoop van De Watertoren, 
de exploitatie van De Watertoren te continueren tot uiterlijk 1 juli 
2008. Dit met inachtneming van het geprognosticeerde 
exploitatieverlies per maand, zoals beschreven in de financiële 
paragraaf. De kosten in 2008 komen, wegens het ontbreken van 
dekking, ten laste van de algemene reserve. 

3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
4. 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 aanvaardt het amendement van de VVD, GL en de PvdA 
en besluit: 

Ter uitvoering van de motie (X) van GB van 13 november 2007: 
1. Het extra verwachte verlies van € 100.000 op de exploitatie van De 

Watertoren voor de periode van oktober 2007 tot en met 31 
december 2007, wegens het ontbreken van dekking, ten laste te 
brengen van de algemene reserve. 

2. In afwachting van de voltooiing van de verkoop van De 
Watertoren, de exploitatie van De Watertoren te continueren tot 
uiterlijk 1 juli 2008. Dit met inachtneming van het 
geprognosticeerde exploitatieverlies per maand, zoals beschreven 
in de financiële paragraaf. De kosten in 2008 komen, wegens het 
ontbreken van dekking, ten laste van de algemene reserve. 

3. Het college op te dragen in de raadsvergadering van februari 2008 
met een rapportage te komen over de voortgang van: 
- de onderhandelingen over de verkoop; 
- de opbrengsten van de exploitatie. 

4. De mogelijkheid open te houden om beslispunt 2 in februari 2008 
te heroverwegen. 
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5. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
6. 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. 

 
17. 
nr. 12-86 

Parkeerverordening 2008, besluit nadere regels 
parkeerverordening 2008 en aanwijzingsbesluit 2008. 
Voorgesteld besluit: 
- Vast te stellen de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen 
 en de verlening van vergunningen voor het parkeren 
 (parkeerverordening 2008) 
- Af te zien van het voorstel om alle bewoners van Bergen de 
 mogelijkheid te bieden tegen beperkte kosten een 
 parkeervergunning te kopen. 
 

• De raad besluit conform het voorstel. 

19. 
nr. 12-88 

Ontwikkeling plandelen 1 en 2 van het Masterplan Bergen 
Centrum. 
Voorgesteld besluit: 
- De ontwikkeling van plandeel 2 van het Masterplan (ondergronds 
 parkeren/paviljoen) wordt niet meer gekoppeld aan de 
 ontwikkeling van plandeel 1 (voormalig Texaco c.a.). 
- Nader te onderzoeken in relatie tot welk plandeel of welke 
 plandelen de realisatie van de parkeergarage onder plandeel 2 
 kan worden gerealiseerd. 
 

• De raad besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende 
vergadering. 

20. 
nr. 12089 

Toeristische Visie en Actieplan 2008-2013 Bergen-Egmond-
Schoorl. 
Voorgesteld besluit: 
1. Kennis te nemen van de Toeristische Visie en Actieplan 2008-
 2013. 
2. De stuurgroep toerisme en recreatie opdracht te geven om de 
 acties integraal uit te werken, een prioritering aan te brengen en te 
 toetsen op haalbaarheid. 

• De raad besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende 
vergadering. 
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3. In te stemmen met een verlenging van drie jaar voor de activiteiten 
 van de stuurgroep toerisme en recreatie in de periode 2008-2010 
 en de benodigde gelden hiervoor vrij te maken (€ 70.000 per jaar) 
 wat al is opgenomen in de meerjarenbegroting. 
  

   
 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN  
   
21. 
 

21. 2007 - nr. 7 - Beleid ter inzage leggen stukken. 
 

• De beantwoording geeft geen aanleiding tot verdere vragen. 

   
23. 23. Sluiting. 

 
 

   
 


	Opening.

