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Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 24 februari 2009 

 
voorzitter 

vice-voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp (behalve bij agendapunt 12) 

dhr. J. Korver (PvdA) (bij agendapunt 12) 
 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. J.W.W.M. Boers (CDA), 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), dhr. A.H. 
v.d. Leij (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. C.P.G. Veldt (CDA), dhr. D. Zwart (CDA).  

aanwezige 
collegeleden 
 

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

gemeente 
secretaris 
 

dhr. R. Groninger 

afwezig 
 

dhr. M.J. Bijl (GB), dhr. R. de Jong (voormalig lid VVD), dhr. H.G.J.J. Schiering 
(GB). 

 
agendapunt  1. Vragenhalfuur. 

samenvatting 
besprokene 

De PvdA bij monde van de heer V.d. Leij, heeft vragen over de gasopslag 
Bergermeer en MOB complex naar aanleiding van een aantal aspecten van de 
door de vier gemeenten opgestelde zienswijzen op het MER rapport. De 
vragen hebben voornamelijk betrekking op de locatiekeuze ( MOB complex) 
en veiligheid- en schaderisico’s. 
 
Reactie college. 
De heer Plomp deelt mede in dit complexe dossier, de betrokken gemeenten 
hun deskundigheid hebben gebundeld om het rapport van TAQA kritisch te 
kunnen beoordelen en een gezamenlijke reactie als zienswijze in te dienen.  
Het MER rapport is een technisch rapport, zonder politieke inhoud.  
De zienswijzen dienen aan te geven of het rapport al dan niet voldoet aan de 
richtlijnen en of het  de mogelijkheid biedt om een goede afweging te maken. 
 
In de zienswijzen is ondermeer aangegeven 

- dat er over veiligheid en risico meer informatie wordt gewenst.;  
- dat het Bergermeer de meest milieuvriendelijke oplossing is niet uit de 

inhoud van het rapport geconcludeerd kan worden. De inhoud van het 
rapport geeft aan dat het MOB complex de meest milieuvriendelijke 
oplossing is. Hier wordt ernstig bezwaar tegen gemaakt. 

- dat de gemeenten zich erg ongerust maken over de risico’s 
De zienswijze is een objectieve benadering. Aan de hand van het advies van 
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de MER commissie, wordt door de gemeente een standpunt ingenomen. Niet 
eerder.  
 
De heer V.d. Leij blijft van mening dat het veiligheidsaspecten binnen de 
zienswijzen onderbelicht zijn., de zienswijzen harder geformuleerd kunnen. 
De PvdA heeft ook een uitgebreide zienswijze  ingediend. 
 

 
agendapunt  2. Opening. 

samenvatting 
besprokene 

Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Bijl (GB) en de heer De 
Jong (voormalig lid VVD). De heer Schiering (GB) is aanwezig vanaf 
agendapunt 6. 

De heer Houtenbos (VVD) deelt mede dat de VVD vandaag het bericht heeft 
ontvangen dat de heer De Jong zelfstandig in de raad verder wil gaan. De 
fractie van de VVD heeft nog niet de gelegenheid gehad om op dit besluit te 
reageren. De VVD betreurt het besluit van de heer De Jong. 

  
 
 
agendapunt 3. Vaststelling agenda. 

samenvatting 
besprokene 

Mevrouw Luttik stelt voor om agendapunt 12 te behandelen als hamerstuk. De 
raad stemt in met dit ordevoorstel. 

besluit De raad heeft besloten agendapunt 12 als hamerstuk te behandelen.  
De aldus gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 

 
agendapunt  4.a. Verslag raadsvergadering gehouden op 27 januari 2009. 

samenvatting 
besprokene 

Op bladzijden 13 en 17 is bij indiener amendement, de naam van D66 
vermeld. Daar waar dit het amendement betreft, dient dit in het verslag te 
worden geschrapt. De raad stemt in met dit wijzigingsvoorstel. 

besluit Het verslag wordt met inachtneming van de wijzigingen, vastgesteld. 
 
agendapunt  4.b. Lijst van bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 12 februari 

 2009. 

besluit De lijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
agendapunt 5. Ingekomen stukken. 

besluit 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 
 
agendapunt  6. Vaststellen wijziging Verordening op de raadscommissies 2003. 

voorgesteld 
besluit 

- Artikel 4, derde lid van de Verordening op de raadscommissies 2003 
zodanig te wijzigen dat de raad ook personen kan benoemen die niet op 
de kandidatenlijst van de laatstgehouden verkiezingen van de 
gemeenteraad hebben gestaan. 

- Te schrappen in artikel 4, derde lid van de Verordening op de 
raadscommissies 2003 de bepaling “De in het eerste lid genoemde leden 
dienen daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te 
zijn op de kandidatenlijst van een fractie”. 

- De Gedragscode Bestuurlijke Integriteit ook van toepassing te verklaren 
op commissieleden, niet zijnde raadsleden, die niet op de kieslijst van de 
laatstgehouden verkiezingen van de gemeenteraad hebben gestaan. 

samenvatting 
besprokene 

Bij stemverklaring deelt mevrouw Kindt (PvdA) mede dat de PvdA tegen deze 
verandering in de verordening stemt.  

besluit Conform besloten met inachtneming van de stemverklaring van de PvdA.  
 
agendapunt  7. Benoeming burgercommissielid VVD fractie. 

voorgesteld 
besluit 

De heer U. (Udo) Smit te benoemen tot burgercommissielid (commissielid 
zijnde niet raadslid) namens de VVD fractie. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  8. Overhevelen van exploitatiebudgetten 2008 naar 2009. 

voorgesteld 
besluit 

1. In te stemmen met de overheveling c.q. beschikbaar stellen van 
exploitatiebudgetten 2008 naar 2009 voor een totaalbedrag van € 159.000 
en dit bedrag als voordelig resultaat verwerken in de jaarrekening wegens:
- Het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2008 van de volgende uitgaven: 

budget openbare verlichting en hiervoor in 2009 een exploitatiebudget 
(stelpost) beschikbaar te stellen van € 60.000. 

- Het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2008 van de volgende uitgaven: 
budget wijkgericht werken, onderdeel restauratie De Lantaarn en 
hiervoor in 2009 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen 
van € 18.000. 

- Het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2008 van de volgende uitgaven: 
budget wijkgericht werken onderdeel Dorpspark Heegemunde en 
hiervoor in 2009 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen 
van € 15.000. 

- Het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2008 van de volgende uitgaven: 
budget bestemmingsplannen project Egmond aan den Hoef Noord-
Oost en hiervoor in 2009 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar 
te stellen van € 10.000. 

- Het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2008 van de volgende uitgaven: 
budget bouwgrondexploitatie project Schoorl Klopt en hiervoor in 2009 
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een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 28.000. 
- Het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2008 van de volgende uitgaven: 

budget ondersteuning ouderenorganisaties onderdeel 
woningaanpassingen conform actiepunt 8 uit het Wmo-actieplan 2008 
en hiervoor in 2009 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te 
stellen van € 28.000. 

2. In te stemmen met een onttrekking aan de algemene reserve van 
€ 159.000 met betrekking tot de in 2009 ter beschikking te stellen 
exploitatiebudgetten. 

3. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2009, conform de bij het 
besluit gevoegde begrotingswijziging. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  9. Vaststellen Beleidsnota en Verordening Individuele 

 Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Bergen 2009. 

voorgesteld 
besluit 

1. De Beleidsnota Individuele Maatschappelijke Ondersteuning gemeente 
Bergen 2009, vast te stellen. 

2. De Verordening Individuele Maatschappelijke Ondersteuning gemeente 
Bergen 2009, vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  10. Starten verbetertraject over de inhoud en opzet van de 

 gemeentelijke begrotingen. 

voorgesteld 
besluit 

- De conclusie van de Rekenkamercommissie dat de programmabegroting 
op veel onderdelen onvoldoende informatie geeft op als basis te dienen 
voor de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad, over te 
nemen. 

- Een verbetertraject voor de begrotingsopzet te starten, de aanbevelingen 
van de Rekenkamercommissie daarbij als leidraad te gebruiken, dit 
verbetertraject door het college te laten uitwerken. 

- Het presidium een klankbordgroep te laten instellen welke als taak krijgt 
namens de raad aan het verbetertraject deel te nemen. 

- De herziene begrotingsopzet direct na de verkiezingen aan de raad voor 
te leggen. 

besluit Conform besloten. 

  

agendapunt  12. Vaststellen wijzigingen legesverordeningen 2009 inzake 
 naturalisatie leges; bouwleges; lijkbezorgingrechten. 

voorgesteld 

besluit 

- Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op 
de heffing en invordering van leges (naturalisatieverzoeken). 

- Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op 
de heffing en invordering van leges (bouwleges). 

- Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op 
de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten (grafrechten). 
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besluit Conform besloten. 

 
BESPREEKSTUKKEN 

 
agendapunt  11. Vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bergen 

 2009. 

voorgesteld 
besluit 

Vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Bergen 2009. 

samenvatting 
besprokene 

De heer Korver neemt bij de behandeling van dit agendapunt als vice-
voorzitter het voorzitterschap over. 
 
Mevrouw Diels (GB) merkt op dat GB er in de commissie reeds op heeft 
gewezen dat de tekst in de artikelen 2.87 en 2.88 (honden en paarden op het 
strand) niet overeenkomt met de inhoud van het op 24 juni 2008 door de raad 
aangenomen amendement. Een en ander is voor GB aanleiding om nu een 
amendement in te dienen. Voor het overige stemt GB in met het voorliggende 
stuk.  
Mevrouw Diels brengt de inhoud van het op 24 juni 2008 aangenomen 
amendement, in herinnering. Vervolgens dient GB amendement 1 in.  
 
Reactie college. 
Mevrouw Hafkamp deelt mede dat de APV is gebaseerd op de door de raad 
op 24 juni 2008 vastgestelde nota. Mevrouw Hafkamp stelt voor de 
vergadering kort te schorsen voor ambtelijk overleg. 
 
Hierna wordt overgegaan tot schorsing van de vergadering. 
 
Na heropening van de vergadering deelt mevrouw Diels mede dat GB het 
amendement in stemming wenst te brengen. 
 
Reactie college. 
Mevrouw Hafkamp deelt nogmaals mede dat de APV is gebaseerd op de door 
de raad vastgestelde strandnota. Mevrouw Hafkamp is bereid om in artikel 
2.87, conform het verzoek van GB, het woord “niet” aan de tekst toe te 
voegen. 
 
GB wil het amendement, met name ten aanzien van punt 3 over de paarden, 
alsnog in stemming brengen.  
 
De heer Roem (VVD) vraagt zich af of aannemen van het amendement op de 
APV leidt tot inconsistentie met de strandnota. Mevrouw Diels is die mening 
niet toegedaan.  
 
De heer Korver merkt als vice voorzitter op, dat de overlast van honden en 
paarden bij de behandeling van de strandnota een overweging is geweest en 
geen besluit. 
 
Reagerend op de heer Roem, zegt mevrouw Hafkamp dat aannemen van het 
amendement inconsistent is ten opzichte van de door de raad vastgestelde 
strandnota. 
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Hierna wordt overgegaan tot stemming. 

tekst ingediende 
stukken 

Inhoud amendement 1 van GB. 
Artikel 2.87 honden. 
2.  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet op het activiteitenstrand 
 en op de overige stranden niet voor 10.00 uur en na 19.00 uur. 
Artikel 2.88 paarden. 
1. Het is gedurende de zomerperiode verboden een of meer paarden of 

andere rijdieren op het strand te berijden of mee te voeren. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet op het activiteitenstrand en 

op de overige stranden niet voor 10.00 uur en na 19.00 uur. 
3. Vervalt. 
Toelichting. 
De APV dient op deze punten te worden aangepast naar aanleiding van het 
door uw raad aangenomen amendement in de raadsvergadering van 24 juni 
2008, waarin de overlast van honden en paarden is gelijkgesteld. 
 

stemming Stemming over amendement 1 van GB. 
Het amendement van GB is door de raad verworpen met 5 stemmen voor (GB 
4, dhr. Meedendorp VVD) en 16 (overige aanwezige) stemmen tegen. 
 
Stemming over het voorliggende besluit. 
Unaniem aanvaard met inachtneming van de wijziging in artikel 2.87 waar het 
woord “niet” wordt tussengevoegd tussen  

besluit Bij artikel 2.87 het woord “niet” toevoegen tussen strand en voor. Verder 
conform besloten. 

 
 
agendapunt  13. Sluiting. 

besluit De vergadering wordt om 20.30 uur gesloten. 

 
 


