
 

Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 27 oktober 2009 

 
voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

dhr. J.W. Apeldoorn (CDA), mw. J.W.W.M. Boers (CDA), 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), dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA), 
mw. A.K. Kindt (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) (later), mw. A.M. de Ruiter (D66), dhr. H.G.J.J. 
Schiering (GB), dhr. D. Zwart (CDA) 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J. Mesu, dhr. A. Plomp (later), dhr. J.A. Stam 
 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. R. Groninger 

afwezig 
 

mw. J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA), dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD), dhr. R. de 
Jong (fractie De Jong), dhr. J. Korver (PvdA), mw. E. Trap (wethouder) 

 
 
agendapunt  1. Opening. 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht 
van verhindering is ontvangen van mw. Hobbelt (PvdA), dhr. Houtenbos 
(VVD), dhr. De Jong (fractie De Jong), dhr. Korver (PvdA). De heer Roem 
(VVD) treedt op een later moment toe tot de vergadering. 

 
 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda. 

samenvatting 
besprokene 

- De heer Ooijevaar (CDA) kondigt bij agendapunt 14 een motie aan. 
- Met betrekking tot agendapunt 8, deelt de voorzitter mede dat er een 

verordening inkoopbeleid wordt opgesteld. Hiermee vervalt het verzoek 
van de heer Zwart (CDA) om agendapunt 8 als bespreekstuk te 
behandelen. 

- De voorzitter attendeert er op dat in de commissie is afgesproken 
agendapunt 15 als hamerstuk te behandelen. CDA en GB willen het 
onderwerp toch als bespreekstuk aan de orde stellen. Aldus wordt 
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besloten. 

besluit De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt  3.a. Verslag raadsvergadering gehouden op 22 september 2009. 

besluit Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 
 
agendapunt  3.b. Lijst van bestuurlijke toezeggingen tot en met 22 september 2009. 

besluit De lijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
agendapunt 3.c. Ingekomen stukken. 

samenvatting 
besprokene 
 

Mevrouw De Ruiter (D66) verzoekt de ingekomen stukken van de afgelopen 
week nog even in de raadskamer ter inzage te leggen. Aan dit verzoek wordt 
voldaan. 

besluit De lijst ingekomen stukken wordt voor kennisgeving aangenomen. De raad 
stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening. 

 
HAMERSTUKKEN 

 
agendapunt  4. Voorstel betreft het uitroepen van de gemeente Bergen tot 

 Millennium gemeente en het beschikbaar gaan stellen van 
 middelen. 

voorgesteld 
besluit 

- De gemeente Bergen uit te roepen tot Millennium Gemeente. 
- Zich aan te sluiten bij de volgende Millennium thema’s: 
 1. bewust consumeren; 
 2. goed milieu en klimaatbeleid; 
 3. het stimuleren van lokale initiatieven die bijdragen aan de   
  millenniumdoeleinden;’ 
 4. actieve gemeentelijke internationale samenwerking. 
- In te stemmen met de nota Bergen een Millennium Gemeente midden in 
 de wereld als kader voor de uitvoering van dit beleid. 
- In de voorjaarsnota 2010 middelen voor de uitvoering ervan te laten 
 opnemen. 
- Voor 1 juni 2011 een tussentijdse evaluatie over de effecten van het beleid 
 te laten houden.  

samenvatting 
besprokene 

Bij stemverklaring vraagt mevrouw Kindt (PvdA) aandacht voor de middelen. 
Bij de behandeling van de begroting komt de PvdA hierop terug. De PvdA 
vindt het jammer dat het voorstel als hamerstuk is geagendeerd, terwijl 
hierover in de commissie uitgebreid is gesproken. 

besluit Conform besloten. 
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agendapunt  5. Voorstel betreft het afschaffen en plaatsen van ondergrondse en 
 bovengrondse containers voor de inzameling van 
 kunststofverpakkingsafval en de financiering ervan. 

voorgesteld 
besluit 

1. Per 1 november 2009 te starten met het gescheiden inzamelen van 
kunststof verpakkingsafval als aparte categorie van huishoudelijk afval, 
door middel van ondergrondse en bovengrondse inzamelsystemen. 

2. Dat als gevolg van dit besluit de afvalstoffenverordening wordt aangepast 
bij de eerstvolgende reguliere actualisatie van de afvalstoffenverordening 
later dit jaar. 

3. Een investeringskrediet van in totaal € 110.000 beschikbaar te stellen. 
4. De kapitaallasten van dit krediet in het eerste jaar te dekken uit de 

egalisatievoorziening afvalstoffenheffing en daarna uit de opbrengsten 
verkregen ui het afvalfonds van het ministerie van VROM. 

5. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  6. Voorstel betreft het beschikbaar stellen van krediet voor de aanleg 

 van een trapveld voor de jeugd in Egmond aan Zee. 

voorgesteld 
besluit 

1. De investering voor de aanleg van een trapveld voor de jeugd naast het 
jongerencentrum de Wal in Egmond aan Zee, in afwijking van de nota 
activabeleid, in één keer ten laste van de exploitatie te brengen. 

2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van de verordening Tijdelijke Regels 

 Wet Investeringen in Jongeren (WIJ). 

voorgesteld 
besluit 

Vaststellen van Tijdelijke Regels Wet Investeren in Jongeren. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  8. Voorstel betreft het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar 

 de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het inkoop- en 
 aanbestedingsbeleid. 

voorgesteld 
besluit 

- De rapportage voor kennisgeving aan te nemen. 
- In 2012 het inkoop en aanbestedingsbeleid te evalueren op uitvoering, 

doelmatigheid, doeltreffendheid en integriteit. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  9. Voorstel betreft het vaststellen van de beleidsregels onder welke 

 voorwaarden een onttrekking aan de algemene reserve als dekking 
 kan worden voorgesteld. 

voorgesteld 
besluit 

De volgende beleidsregels voor onttrekking aan de algemene reserve vast te 
stellen. 
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1. In principe zijn alle inkomsten en uitgaven binnen het bestaande beleid 
begroot en worden geen voorstellen gedaan ten laste van de algemene 
reserve. 

2. Incidentele tegenvallers worden opgevangen met incidentele meevallers 
binnen de programma’s en worden niet ten laste van de algemene reserve 
gebracht. 

 Posten > € 25.000 worden aan de raad gemeld. 
3. In geval van een voorstel, dat niet voortvloeit uit het vastgestelde normale 

beleid, waarvoor een meerderheid in de raad is, kan de algemene reserve 
als dekking worden voorgesteld. Hierbij moet worden aangetoond dat 
geen (politieke) keuzes gemaakt kunnen worden die dekking binnen de 
begroting mogelijk maken. 

4. Het gaat te allen tijde om incidentele uitgaven, bij structurele posten de 
uitgaven van een eerste jaar, waarna toekomstige uitgaven worden 
opgenomen in de meerjarenbegroting. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  10. Voorstel betreft het vaststellen van het normenkader voor de 

 rechtmatigheidcontrole van de jaarrekening 2009. 

voorgesteld 
besluit 

Voor de controle op de jaarrekening 2009 het normenkader voor de controle 
van de financiële rechtmatigheid vast te stellen conform de bij het besluit 
gevoegde bijlage. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  11. Voorstel betreft het verstrekken van een bedrag ad  € 215.650 ten 

 laste van het begrotingssaldo 2009 voor het versterken van een 
 ecologische zone aan de Heilooër Zeeweg en omgeving. 

voorgesteld 
besluit 

Een bedrag ad. € 215.650 zijnde de koopsom van een aantal percelen grond 
minus een reservering van gelden van een eerder ontvangen verkoop van een 
perceel, benodigd voor de realisatie van de in de 3e uitvoeringsmodule 
landinrichting BES afgesproken versterking van de ecologische zone aan de 
Heilooër Zeeweg en omgeving, ten laste te brengen van het begrotingssaldo 
2009. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  12. Voorstel betreft het structureel verhogen van subsidie aan de regio 

 VVV, het sluiten van de VVV vestiging in Schoorl en het openen van 
 een VVV agentschap in Schoorl. 

voorgesteld 
besluit 

1. De subsidie aan de VVV voor 2010 te verhogen met € 32.355 naar  
 € 76.071. 
2. De toevoeging aan de bestemmingsreserve Toerisme te verlagen met € 

25.000 voor 2010 en € 32.355 voor 2011 en verder en dit toe te voegen 
aan de exploitatie. 
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3. Om € 7.355 te betrekken uit de stelpost Verdieping bestaand beleid voor 
2010. 

4. In te stemmen met optie 2 met als consequentie dat in Schoorl een VVV-
agentschap wordt gerealiseerd. 

5. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

D66 (mw. De Ruiter). 
D66 vindt een fundamentele discussie op basis van feitelijke gegevens, over 
de VVV’s in Bergen, Schoorl en Egmond nodig. Deze voorzieningen spelen 
een belangrijke rol in het toerisme. Toerisme is de motor van de economie. Als 
gevolg van internet en de digitale informatievoorziening, is het belangrijk met 
visie naar de toekomst te kijken. D66 is van mening dat er verschillende 
creatieve scenario’s moeten worden bekeken om in de toekomst een 
adequate informatievoorziening te kunnen waarborgen. Op de lange termijn 
moet de wijze van financiering duidelijk zijn. D66 dient hierna een mede door 
de VVD ondertekend, amendement in. 
 
VVD (dhr. Meedendorp). 
De VVD sluit zich in grote lijnen aan bij het betoog van D66. De VVD is van 
mening dat er volledige opening van zaken moet worden gegeven over de 
kosten van de VVV vestigingen en dat verzelfstandiging van de commerciële 
onderdelen overwogen moet worden. Het winkelnet van de VVV’s kent 
beperkingen en is niet rendabel te maken. De VVD verzoekt in 2010 met de 
VVV’s in regionaal verband, afspraken te maken. 
 
GB (mw. Luttik). 
GB onderschrijft de in het amendement opgenomen toegevoegde 
beslispunten 6 en 7. GB heeft hierover een motie opgesteld. GB is van mening 
dat het VVV een voor het toerisme, dienstverlenende organisatie is. GB vindt 
dat het VVV een meerwaarde heeft voor het toerisme. GB stelt in een motie 
voor om voor 1 mei 2010 een discussienota aan de raad te presenteren 
waarin taak, rol en functie van de VVV voor 2011 – 2016 worden beschreven. 
In de nota dienen de ontwikkelingen als digitalisering, stjjging 
personeelskosten, terugloop verkoop foldermateriaal opgenomen te zijn. 
Onderzoek hiernaar vindt GB van belang.  
 
PvdA (dhr. Van Huissteden).  
De PvdA stemt in met het voorliggende voorstel onder de voorwaarde dat in 
het eerste kwartaal 2010 de fundamentele discussie wordt gevoerd over de rol 
van de VVV’s. 
 
BOBbes (dhr. Maarsse). 
BOBbes is voorstander van een brede discussie over de rol, taak en 
doelstelling van de VVV’s. Dit moet gefaseerd plaatsvinden binnen daarvoor 
vastgestelde kaders. De eerste jaren moeten de financiële middelen ruim 
beschikbaar zijn om de continuïteit te garanderen. BOBbes sluit zich aan bij 
het amendement van D66 en VVD. 
BOBbes wil weten of de ondernemers in de andere kernen dan Egmond, zijn 
benaderd over de constructie die Egmond kent met Noordzeewind. Is in de 
komende discussie, de mogelijke vestiging van de VVV in de bibliotheek 
Bergen, mee te nemen?  
BOBbes wil weten of het mogelijk is om in de discussie over het toekomstig 
gemeentehuis, een loket VVV daarin mee te nemen. 
 
CDA (mw. Boers). 
Het CDA deelt de zorg van D66. Door nu in te stemmen met het amendement 
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kan niet voorkomen worden dat het in de toekomst anders georganiseerd 
moet worden. Het CDA vindt het amendement daarom te ver gaan. Ook het 
CDA is van mening dat de fundamentele discussie op gang moet komen rond 
de zomer van 2010. Het CDA stemt in met het voorliggende voorstel met de 
toezegging dat er onderzoek wordt gedaan en de fundamentele discussie 
gevoerd wordt. 
 
GL (dhr. Hietbrink). 
GL sluit zich aan bij het uitgangspunt van het college, dat het nu onverstandig 
is om in één van de kernen iets dicht te doen. GL sluit zich ook aan bij de 
breed gedragen roep om een fundamentele discussie. GL wacht de reactie 
van de wethouder af alvorens een standpunt in te nemen over het 
amendement van D66 en VVD. 
 
Reactie college op de eerste termijn. 
De heer Mesu stelt voor om, gehoord de roep om een brede discussie, eerst 
een plan van aanpak te maken en dit voor te leggen aan de raad, alvorens 
onderzoek te plegen. Dan is er duidelijkheid over wat er onderzocht moet 
worden. Het college staat sympathiek ten opzichte van het amendement van 
D66 en VVD.  
Voor het openhouden van de drie vestigingen in de gemeente, heeft het VVV 
nooit extra geld van de gemeente ontvangen. De bijdrage van de gemeente 
voor de drie vestigingen is € 40.000. Het VVV heeft aangegeven, dat zij voor 
dat bedrag de drie vestigingen niet kan blijven openhouden. Het college heeft 
gekozen voor de voorliggende oplossing. De wethouder is er van overtuigd dat 
de gevraagde gegevens snel inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 
Het is de wethouder niet bekend of het VVV contact heeft gehad over 
onderbrenging van de VVV in de bibliotheek. Een loket VVV in het nieuwe 
gemeentehuis, moet afhangen van de discussie over het nieuwe 
gemeentehuis. De wethouder vindt het niet raadzaam om dit op voorhand te 
claimen. Het is aan de raad om of wel een besluit te nemen over het 
voorliggende voorstel of wel te besluiten om nu meer geld ter beschikking te 
stellen. De constructie Noordzeewind is nooit elders besproken, omdat dit zich 
niet elders heeft voorgedaan. Ondernemers zijn lid van de VVV en betalen 
hiervoor een bijdrage. 
 
Tweede termijn. 
 
BOBbes (dhr. Maarsse) is van mening dat een vestiging van een VVV centraal 
gelegen moet zijn. 
 
D66 (mw. De Ruiter) doet nogmaals een dringend beroep op de raad om een 
extra bijdrage te leveren aan de VVV. Het is een branche die de economische 
motor is van de gemeente en een belangrijke promotor van de gemeente. D66 
is van mening dat met een extra verhoging van de bijdrage, de tijd gegeven 
wordt om volgend jaar een weloverwogen besluit te nemen. 
 
VVD (dhr. Meedendorp).  
De VVD sluit zich van harte aan bij het betoog van D66. De heer Meedendorp 
is van mening dat Noordzeewind een bijdrage levert aan het hele VVV en niet 
alleen aan de vestiging Egmond. De heer Meedendorp vindt het niet te 
verteren dat Schoorl wederom het kind van de rekening wordt. 
 
GL (dhr. Hietbrink). 
Het pleidooi van D66 is voor GL aanleiding om in te stemmen met het 
amendement. Het lijkt GL onverstandig om nu al wijzigingen aan te brengen 
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terwijl de principiële discussie nog gevoerd moet worden. 
 
GB (mw. Luttik). 
GB is van mening dat in het verleden en ook nu extra geld gevraagd wordt. 
GB vindt het VVV heel belangrijk en hoopt dat er voor de toekomst een goede 
vorm wordt gevonden. GB vindt het jammer dat er nu geen gegevens voor 
handen zijn. GB handhaaft het eerder ingenomen standpunt. 
 
Hierna wordt overgegaan tot stemming over amendement A. 
 
Omdat amendement A is verworpen dient GB motie 1 in. 
 
Het college kan zich vinden in de inhoud van de motie. Het college stelt echter 
voor om de datum in de motie te wijzigen in 1 juli 2010, rekening houdend met 
de verkiezingen in maart van 2010. Het college streeft er naar om daar waar 
dit mogelijk is, eerder dan 1 juli 2010 aan de raad een discussienota voor te 
leggen. Binnenkort wordt aan de raad een plan van aanpak voorgelegd.  
GB stemt in met dit voorstel van het college. De datum in de motie wordt 
aangepast. 
Reagerend op de heer Zwart (CDA) zegt de heer Mesu dat er nu nog geen 
duidelijkheid is over de jaren na 2010. Het is het streven van het college om 
hierin zo snel als mogelijk is, duidelijkheid te krijgen, te meer daar de VVV nu 
ook in het ongewisse is over de jaren na 2010. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Inhoud amendement (A) van D66 en VVD. 

Het besluit als volgt te formuleren: 
- Punt 1: 
 de subsidie voor 2010 te verhogen met €  32.355 naar  € 76.071 
 wijzigen in …. met € 60.235 tot €  104.051; 
- Punt 2: 
 de toevoeging aan de bestemmingreserve Toerisme te verlagen met € 

25.000 voor 2010 en …. 
 schrappen: …en € 32.355 voor 2011 en verder … 
- Punt 3. 
 Om € 7.355 te betrekken uit …. 
 wijzigen in: om € 35.235 te betrekken uit …. 
  
- Punt 4: 
 n te stemmen met optie 2 met als consequentie dat in Schoorl een VVV-

agentschap wordt gerealiseerd; 
 Schrappen punt 4 en toevoegen aan beslispunt 1: 
 met als consequentie dat de vestiging Schoorl beperkt open blijft 
- Punt 5. 
 De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.  
 Na begrotingswijziging tussenvoegen: 2010  
 
Toevoegen twee nieuwe beslispunten: 
6. Het college op te dragen voor het zomerreces 
 een discussienotitie aan de Raad te presenteren over taak, rol en functie 

van de VVV 2011-2016. 
7. Het college op te dragen geen verplichtingen aan te gaan met de Stichting 

Regio VVV Noord-Holland Schiereiland Midden voor de jaren na 2010. 
Eén en ander in afwachting van de uitkomsten van de discussie in de 
Raad, over de onder punt 6 genoemde discussienotitie VVV. 
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Inhoud motie(1) van GB. 

Draagt het college op: 
- geen verplichtingen aan te gaan met de regio VVV Noord-Holland 

Schiereiland Midden voor de jaren na 2010; 
- voor 1 mei 2010 een discussienota aan de Raad te presenteren waarin, 

taak, rol en functie van de VVV voor 2011 – 2016 worden beschreven en 
waarin de in deze motie genoemde ontwikkelingen zijn meegenomen. 

stemming Stemming over amendement A van D66 en VVD. 
Voor stemmen: D66, GL, BOBbes, VVD. 
Tegen stemmen: GB, CDA, PvdA. 
Het amendement is verworpen. 
 
Stemming over het voorgestelde besluit. 
Voor stemmen: GB, CDA, PvdA, BOBbes. 
Tegen stemmen: D66, VVD (2) en GL. 
Het voorgestelde besluit is aangenomen. 
 
Stemming over motie 1 met inachtneming van wijziging van wijziging van de 
datum 1 mei 2010 in 1 juli 2010. 
De motie wordt raadsbreed aanvaard. 
 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  13. Voorstel betreft het vaststellen van de notitie Burgers Betrokken, 

 het Participatiebeleid en de kaders voor wijkgericht werken. 

voorgesteld 
besluit 

Vast te stellen de notitie Burgers Betrokken als kader voor de uitvoering van 
het participatiebeleid en wijkgericht werken. 
En daarbij expliciet het volgende vast te stellen. 
- Participatiebeleid waarbij geldt dat bij beleid- en planontwikkeling 

 vooraf het participatiemodel en beleidsresultaat door raad of college 
vastgesteld is. 

- De kaders voor wijkgericht werken: 
• participatie wijkgericht werken is maatwerk; 
• het doel van wijkgericht werken is bewoners betrekken bij hun 

omgeving en meer medezeggenschap geven over de leefbaarheid in 
hun eigen dorp, wijk en straat; 

• invoeren van een wijkovereenkomst; 
• als budget per wijk € 2.850,00 beschikbaar te stellen en dit te dekken 

uit de post wijkgericht werken; 
• geen verplichte wijkgrootte opleggen; 
• geen minimum aantal leden voor bewonersverenigingen verplicht 

stellen; 
• onderhoud- en beheerbudgetten worden niet overgeheveld naar 

bewonersverenigingen. 

samenvatting 
besprokene 

CDA (dhr. Ooijevaar).  
Het CDA staat ondanks een paar pijnpunten, van harte achter het 
voorgestelde besluit. Het CDA is van mening dat er meer kruisverbanden 
moeten worden gelegd met de instanties buiten de wijken en dat er ook meer 
aandacht moet worden besteed aan sociale aspecten in de wijken. Aan dat 
laatste kan de gemeente via de WMO aandacht besteden. Het CDA hoopt dat 
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het niet zo zal zijn dat een teleurstelling in de wijken, leidt tot afhaken. Tot 
heden is hiervan geen sprake geweest. Het CDA is erg blij met de wijken. 
 
PvdA (dhr. Van Huissteden). 
De PvdA is blij met de voorliggende notitie en stemt in met het voorgestelde. 
 
BOBbes (dhr. Maarsse). 
BOBbes stemt in met het voorstel. 
 
GL (dhr. Hietbrink). 
GL vindt de participatieparagraaf een waardevolle aanvulling op het beleid.  
GL is verheugd over de invoering van de wijkovereenkomst. Het geeft de 
intentie van de gemeente weer om afspraken na te komen. 
 
D66 (mw. De Ruiter). 
D66 sluit zich aan bij GL. D66 zegt richting CDA dat een goede communicatie 
van groot belang is ter voorkoming van teleurstellingen. Met een goede 
communicatie kan er begrip gekweekt worden. 
 
VVD (dhr. Roem). 
De VVD complimenteert de ambtelijke organisatie met het voorliggende 
voorstel. Het is een dynamisch werkdocument. Veel is maatwerk en biedt een 
kader om de onderlinge verwachtingen te managen. De VVD steunt het 
voorstel. 
 
GB (mw. Luttik). 
GB geeft de complimenten voor het voorliggende stuk. GB heeft wat 
aanmerkingen op de kaders. GB vindt het een goede zaak om per 
project/ontwikkeling het participatiemodel toe te passen. GB is van mening dat 
wijkgericht werken naast het betrekken van de burgers bij hun wel tot doel 
hebben dat dit praktisch uitvoerbaar is. Met zorg moet de omvang van de wijk 
worden bepaald, waarbij de mogelijkheid moet blijven deze aan de 
omstandigheden aan te passen. De vergoeding voor een wijkvereniging moet 
afgestemd zijn op de grootte van het gebied. Dit kan worden afgemeten aan 
het aantal woningen die er staan. Ideaal is een enkele wijkvereniging per wijk. 
Het kan echter dat er nieuwe bewonersverenigingen worden opgericht, al is 
het voor een enkele straat. Deze moeten dan hun plek krijgen binnen de 
wijkvereniging krijgen. GB vindt dat het altijd mogelijk moet zijn om in overleg 
de omvang van een wijk te wijzigen, waardoor er een betere aansluiting met 
de bewoners ontstaat. GB dient hiertoe amendement B in. 
 
Reactie college op eerste termijn. 
De heer Stam bedankt voor de complimenten en zal deze delen met de 
organisatie.  
Het college heeft gemerkt dat een aantal wijkverenigingen behoefte heeft aan 
versterking van de sociale component.  Dat wisselt per wijkvereniging. Het is 
een interessant thema.  
Tot heden hebben er geen wijkverenigingen afgehaakt door teleurstelling. 
Door te doen wat er wordt gezegd, groeit het vertrouwen. Soms is er wel 
teleurstelling, voornamelijk wanneer er een ander besluit wordt genomen dat 
wat de wijkvereniging wil. Communicatie en verpakking helpt dan soms niet.  
Om de participatietrajecten goed te laten verlopen is goede communicatie van 
groot belang. .Hieraan wordt ook hard gewerkt. 
De participatieparagraaf geeft veel duidelijkheid. Het zal bij veel plannen 
wennen zijn, om dit handen en voeten te geven. Wat voorligt, is een 
werkdocument, waarmee ervaring moet worden opgedaan. Werkende weg 
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moet het verder vorm krijgen. De wijkovereenkomst is een intentie. De raad 
houdt uiteindelijk altijd het budgetrecht.  
In de eerste raadsperiode van deze gemeente zijn er kaders vastgesteld. Op 
basis van dat convenant zijn de werkzaamheden tot heden uitgevoerd. 
Ook een aantal wijkverenigingen heeft gevraagd om differentiatie in het 
budget. Het college stelt voor om hierop nader in te gaan na de eerste 
evaluatie van de voorliggende kaderafspraken. Het is aan de raad om hierover 
een besluit te nemen. De heer Stam attendeert er op dat wanneer de raad nu 
besluit tot differentiatie, dat hierover geen overleg is gevoerd met de 
wijkverenigingen. 
 
Dat wat in het amendement is opgenomen over het afstemmen van de 
wijkgrootte, wordt feitelijk al gedaan. Wanneer het de bedoeling van GB is om 
te streven naar vergroting van de omvang, dan is het college van mening dat 
dit niet afgedwongen moet worden. 
 
Tweede termijn. 
  
GB (mw. Luttik). 
GB heeft in de commissie om kaders gevraagd om meer duidelijkheid te 
krijgen over met name de budgetten. GB vindt het jammer dat het zo lang 
heeft geduurd. GB is van mening dat er sinds 2001 al behoorlijk wat ervaring 
is opgedaan met het wijkgericht werken. Daarom denkt GB dat er nu al een 
duidelijk kader gesteld kan worden en dat er niet gewacht hoeft te worden op 
de evaluatie. 
Dat nu al afstemming plaatsvindt over de wijkgrootte, is voor GB niet 
zichtbaar. GB denkt dat er gestreefd moet worden naar een aantal grotere, 
werkbare werkverenigingen, waarvan bewonersverenigingen onderdeel 
kunnen uitmaken. 
 
Reagerend op mevrouw Boers (CDA) zegt mevrouw Luttik, dat GB 
voorstander is van beheersbare wijken die ook grotere projecten kunnen 
aanpakken. 
 
In antwoord op een vraag van mevrouw De Ruiter (D66), zegt mevrouw Luttik, 
dat er een aantal grote wijkverenigingen is. Zij geven naar de mening van GB 
terecht aan dat zij meer geld ter beschikking zouden moeten krijgen, omdat zij 
veel bewoners vertegenwoordigen.  
 
Mevrouw Boers (CDA) heeft tijdens de bijeenkomst met de wijkverenigingen 
niet gehoord dat het budget niet toereikend zou zijn. Er is zelfs budget over. 
 
Mevrouw Luttik (GB) doelt op het budget van € 2850. Dat budget is naar de 
mening van GB al snel ontoereikend. Het is niet de angst van GB dat er in de 
toekomst te veel kleine wijkverenigingen ontstaan. GB is van mening dat het 
wel beheersbaar en werkbaar moet blijven. Een en ander is toegelicht in het 
amendement.  
 
VVD (dhr. Roem). 
De heer Roem is geen voorstander van het amendement van GB. Daarmee 
wordt een en ander dichtgetimmerd.  Hij pleit er voor het te houden bij het 
werkdocument. Dit document geeft voldoende handvatten voor de 
wijkverenigingen om aan de slag te gaan. Er is breed draagvlak voor.  
 
GB (mw. Luttik) vindt het jammer dat de heer Roem spreekt over 
dichttimmeren van de afspraken. Dat is juist niet de bedoeling van GB. GB is 
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van mening dat er door het amendement meer flexibiliteit wordt aangebracht. 
 
Het is voor de heer V.d. Leij (PvdA) de vraag of het aantal woningen in een 
wijk, aanleiding moet zijn om te differentiëren. Misschien moet het wel de 
omvang van de openbare ruimte zijn.. 
 
De heer V.d. Leij bevestigt de conclusie van de heer Maarsse (BOBbes) dat 
de PvdA vindt dat het niet altijd zo hoeft te zijn dat per definitie projecten in 
kleinere wijken, goedkoper zijn. 
 
Reactie college op de tweede termijn. 
De heer Stam deelt mede dat er in het overleg met de wijkverenigingen, 
regelmatig gesproken wordt over het aanwezige extra budget waarop de 
wijkverenigingen een beroep kunnen doen boven op de € 2.850. 
De wijkverenigingen zijn op de hoogte van het bestaan van dit extra budget. 
De grootte van de wijkverenigingen zoals die nu bestaan, is door de 
organisatie goed te managen. Het college adviseert met klem om geen 
doelstellingen te formuleren over de grootte van de wijkverenigingen. Dit is 
een zeer lastige opdracht vooral omdat het om vrijwilligers gaat. 
 
Mevrouw Luttik (GB) vindt het gerechtvaardigd om meer steun aan de grote 
wijken te geven. Gehoord de raad trekt GB het amendement in. GB wacht met 
spanning de evaluatie af. 
 
Hierna wordt overgegaan tot stemming over het voorstel. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Inhoud amendement B van GB. 
Kaders voor Wijkgericht werken: 
- 3e punt (wijkovereenkomst) 
 Na: Invoeren van een wijkovereenkomst 
 Toevoegen: gebaseerd op een wijkplan;  
- 4e punt (wijkbudget) Wijzigen in: 
 Als budget per wijk een bedrag beschikbaar te stellen dat is samengesteld 
 uit een vergoeding van € 1.000 per wijkvereniging vermeerderd met € 2 
 per binnen het gebied gelegen woning, en dit te dekken uit de post 
 wijkgericht werken. 
- 5e punt Geen verplichte wijkgrootte opleggen: schrappen 
 Wijzigen in: 
 De wijkgrootte afstemmen op een praktische uitvoerbaarheid door de 
 gemeente en de projecten die in het gebied spelen, aanpassingen zijn in 
 overleg met de wijkverenigingen mogelijk. 
- Toevoegen nieuw punt 6: 
 In een wijkvereniging kunnen meerdere bewonersverenigingen opgaan; 
- ( Handhaven oud punt 6 : geen minimum aantal leden voor 
 bewonersverenigingen verplicht stellen) 
- Oud punt 7: 
 Toevoegen wijk- of na … niet overgeheveld   

• Onderhoud- en beheerbudgetten worden niet overgeheveld naar wijk- 
of  bewonersverenigingen. 

 
stemming Er vindt geen stemming plaats over amendement B van GB, omdat het 

amendement is ingetrokken. 

 
Stemming over het voorstel. 
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De raad stemt unaniem in met het voorstel. 
 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  14. Voorstel betreft het verkopen van grond voor de realisatie van het 

 bouwplan Plein 31-35 te Bergen. 

voorgesteld 
besluit 

1. In te stemmen met de verkoop van het gemeentelijk perceel aan het Plein, 
ter grootte van 408 m2 te verkopen aan projectontwikkelaar Bot Bouw 
Initiatief voor een bedrag van € 372.000 kosten koper. 

2. Het voor de grond te ontvangen bedrag van € 372.0000 als incidenteel 
voordeel ten bate van het begrotingssaldo 2009 te boeken. 

3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

 
GB (dhr. Bijl). 
Aan de raad wordt dit voorstel voorgelegd omdat de verkoopwaarde van de 
grond hoger is, dan het bedrag waartoe het college is gemandateerd. 
Het volgende heeft te maken met de verkoop: 
- methodiek van residuele grondwaardeberekening ter bepaling van de 
 verkoopsom; 
- de verhandelbaarheid van de verplichting ten aanzien van 30% sociale 
 woningbouw; 
- verrekening parkeerplaatsen indien deze niet op eigen grond worden 
 gerealiseerd. 
Ten aanzien van het bovenvermelde, plaatst de heer Bijl kritische 
kanttekeningen. 
Een en ander is voor GB aanleiding om een motie (2) in te dienen. 
 
Bij interruptie reageren de heer Edelschaap (GL) en de heer Roem (VVD) op 
wat de heer Bijl tijdens zijn betoog naar voren brengt.  
 
CDA (dhr. Ooijevaar). 
Uit allerlei informatie kan geconcludeerd worden dat er in Nederland een 
enorm spanningsveld is ontstaan over de grondprijzen. Dit heeft allerlei 
gevolgen voor onder meer de prijzen van woningen voor onder meer starters 
en ouderen. Het CDA geeft de raad in overweging om hieraan aandacht te 
schenken. Dit is reden voor het CDA om een motie (3) in te dienen. Overigens 
stemt het CDA in met het voorliggende voorstel. 
 
 
PvdA (dhr. v.d. Leij). De PvdA kan instemmen met het voorliggende voorstel. 
De PvdA steunt in hoofdlijnen de motie van GB. De PvdA is van mening dat 
de inhoud van de motie aan kracht heeft verloren, door het daaraan 
voorafgaande betoog. De inhoud van de motie van GB en de motie van het 
CDA kan wellicht betrokken worden bij de discussie over de nota grondbeleid. 
 
De heer Maarsse (BOBbes) stemt in met het voorstel van het college. BOBbes 
staat sympathiek ten opzichte van de motie van het CDA. Op de motie van GB 
komt BOBbes nog terug. 
 
De heer Edelschaap (GL) gaat akkoord met het collegevoorstel. De motie van 
het CDA, vindt GL sympathiek. GL vraagt om een nadere toelichting van het 
CDA over het opgemerkte over maatschappelijk grondbeleid. GL reageert nog 
niet op de motie van GB. 
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De heer Ooijevaar (CDA) geeft een nadere toelichting op de term 
maatschappelijk grondbeleid en het door het CDA voorgestelde. Bewust heeft 
het CDA gekozen voor een ruime formulering om daarmee ruimte te geven 
aan de discussie.  
  
Mevrouw De Ruiter (D66) vindt dat het voorliggende voorstel niet de 
schoonheidsprijs verdient. D66 vindt dat het tijd wordt om de schop in de 
grond te krijgen. Daarom gaat D66 akkoord met het voorstel.  
 
De heer Roem (VVD) is ook van mening dat de schop zo snel mogelijk de 
grond in moet. De VVD stemt in met het collegevoorstel. De VVD heeft geen 
reden om te twijfelen aan de inhoud. 
De motie van het CDA vindt de VVD sympathiek. De VVD stelt voor hieraan in 
breder verband, en in een aparte sessie aandacht te geven. 
 
Na schorsing van de vergadering volgt de reactie van het college op de eerste 
termijn. 
 
De heer Stam had op basis van de inhoud van het betoog van de heer Bijl 
(GB) en de daarbij gebruikte termen een andere motie verwacht, dan de motie 
die nu voorligt. Op basis daarvan is de heer Stam van mening dat GB hetgeen 
naar voren is gebracht in dient te trekken, dan wel een andersoortige motie 
moet indienen. 
 
Hierna wordt de vergadering op verzoek van GB geschorst. 
 
Na heropening van de vergadering biedt de heer Bijl (GB) zijn excuses aan 
voor de wijze waarop hij een en ander naar voren heeft gebracht. Hij trekt zijn 
woorden in. Wat betreft de heer Bijl behoeft motie 2 niet in stemming te 
worden gebracht. 
 
Reactie college op de tweede termijn. 
De heer Stam is blij met de woorden van de heer Bijl in tweede termijn. Het 
college kan leven met de geest van motie 2, maar niet met de tekst van de 
motie. 
Het college staat sympathiek ten opzichte van de motie van het CDA. De heer 
Stam stelt voor de motie aan te houden tot de discussie over het 
volkshuisvestingbeleid en het grondbeleid.  
 
De heer Ooijevaar (CDA) hecht er aan de motie in stemming te brengen. 
 
De heer Stam verzet zich hier niet tegen. Hij kan echter niet garanderen dat 
de inhoud van de motie uitgevoerd kan worden in de notities die binnenkort 
aan de raad zullen worden voorgelegd. 
 
De heer Bijl (GB) deelt mede dat GB motie 2 intrekt. 
 
Hierna wordt overgegaan tot stemming. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Inhoud motie (2) van GB. 
Overwegende dat: 
de raad niet is betrokken bij de uitgangspunten van het beleid t.a.v.  
• bepaling van de grondwaarde; 
• uitgangspunten voor sociale woningbouw met betrekking tot het gestelde 
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in het hoofdlijnenakkoord; 
• parkeerbeleid in het centrum van de kern Bergen in relatie tot de 

uitwerking van het project “Mooi Bergen”; 
 
Gezien de invloed op overeenkomsten met ondernemers het gewenst is dat 
het college een duidelijke kaderstelling heeft waarop zij onderhandelingen kan 
voeren en bouwvergunningen kan verlenen. 
 
Draagt het college op: 
Afzonderlijke notities aan de Raad voor te leggen waardoor de raad een 
kaderstelling kan vaststellen voor de volgende onderwerpen: 
• bepaling van de grondwaarde bij verkoop; 
• uitgangspunten voor sociale woningbouw per project met betrekking tot 

het gestelde in het hoofdlijnenakkoord; 
• hoe om te gaan met bouwaanvragen in het centrum van Bergen die niet 

voldoen aan het gestelde in de - door het college vastgestelde - notitie 
Ruimtelijk Parkeerbeleid. 

Deze kaderstelling te verwerken in de structuurvisie van het plangebied “Mooi 
Bergen”. 
 
Inhoud motie (3) van CDA. 
Overwegende dat: 
de positie van starters op de woningmarkt slecht is en verbetering behoeft. 
 
Van oordeel dat: 
 
- de gemeente door het oprichten van een Subsidiefonds ten behoeve van 
 starters op de woningmarkt een bijdrage kan leveren aan het verbeteren 
 van die positie, 
- dat een dergelijk fonds gevoed kan en dient te worden uit de opbrengsten 
 van grondexploitaties. 
 
Verzoekt het college: 
binnen het binnenkort vast te stellen grondbeleid het instellen van een 
‘Subsidiefonds Starters op de woningmarkt’ op te nemen, met een voeding uit 
de opbrengsten van de grondexploitaties. 
 
Spreekt uit: 
vooruitlopend op het instellen van bovengenoemd Subsidiefonds, de 
opbrengst van de verkoop van de grond ten behoeve van het bouwplan Plein 
31 – 35 ad € 372.000, na storting in de Algemene Reserve, te betrekken bij 
het voornemen te komen tot een maatschappelijk verantwoord grondbeleid. 
 

stemming Stemming over het voorstel. 
De raad stemt unaniem in met het voorstel. 
 
Stemming over de motie (3) van het CDA. 
De motie wordt raadsbreed aanvaard. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  15. Voorstel betreft vaststellen Najaarsnota 2009. 

voorgesteld 1. De voortgangsrapportage betreffende de beleidsuitvoering per programma 
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besluit van de najaarsnota 2009 voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De financiële mutaties uit de Najaarsnota 2009 per programma vast te 

stellen. 
3. De bij punt 2 van dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 60.000 voor aanschaf van 

softwaresysteem voor parkeeradministratie. 
5. Een krediet beschikbaar te stellen van € 80.000 voor beveiligen 

fietsoversteken Duinweg. 
6. Een krediet beschikbaar te stellen van  € 150.000 voor een pilot voor 

aanleg parkeervoorziening Van Reenenpark. 
7. Akkoord te gaan met de voorgestelde onttrekkingen en dotaties aan 

reserves, zoals genoemd in de Najaarsnota 2009 onder 1.1., 2.3., 2.5., 
2.6., 3.2., 6.1., 8.2., 9.1. en 9.10. 

8. Om in afwijking van de nota activabeleid 2006 de afschrijvingstermijn van 
rubberboten vast te stellen op 8 jaar en die van polyester vletten op 15 
jaar. 

9. Tot het instellen van een bestemmingsreserve Opbrengsten verkoop 
Nuon aandelen. 

samenvatting 
besprokene 

CDA (dhr. Groot). 
Naar aanleiding van wat is opgenomen op pagina 34 onder 4.5 over de kosten 
opruimen asbestschade brand De Blinkerd, verzoekt de heer Groot het college 
om in het kader van de risicoparagraaf goed in kaart te brengen welke risico’s 
er zijn. Risico’s die de belastingbetaler moet betalen op het moment dat er net 
zoals bij de Blinkert en bij de duinbranden schade ontstaat die niet door de 
verzekering wordt gedekt. 
De heer Groot attendeert op de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS). Deze 
wet is er om er voor te zorgen dat niet de verkeerde mensen schade moeten 
betalen.  
 
GB (mw. Luttik). 
GB zal bij de stemming over de najaarsnota ten aanzien van de beslispunten 
6 en 7 een stemverklaring afleggen. GB is van mening dat deze punten 
onvoldoende beargumenteerd zijn.  
 
Reactie college op de eerste termijn. 
 
De heer Stam deelt de mening dat als het om gemeentelijke eigendommen 
gaat, goed in kader gebracht moet worden of er sprake is van asbest en of de 
verzekering juist is. Bij de Blinkerd is er sprake van een verzekering van de 
eigenaar van het pand en dat is de stichting. De opmerkingen van de heer 
Groot worden nadrukkelijk meegenomen. Ten aanzien van de branden die er 
zijn geweest, zal goed worden nagegaan waar de schades gedeclareerd 
kunnen worden.  
 
Tweede termijn. 
 
De heer Groot (CDA) is van mening dat wanneer er sprake is van een 
stichting hetgeen aan de orde is bij De Blinkerd, en wanneer er een 
subsidierelatie is, er nog nadrukkelijker gekeken moet worden naar de risico’s. 
 
Het college is het daarmee eens. 
 
Alvorens over te gaan op stemming legt mevrouw Luttik (GB) een 
stemverklaring af. 
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Stemverklaring GB (mw. Luttik). 
GB gaat niet akkoord met de beslispunten 6 en 7 omdat er onvoldoende 
onderbouwing is. 
 

stemming De raad stemt unaniem in met het voorstel. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  Sluiting. 

samenvatting 
besprokene 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
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