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Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 16 december 2008 

 
voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

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), mw. J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA), dhr. J.J.A.S. Houtenbos 
(VVD) (later), 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. 
A.W.M. Ooijevaar (CDA), dhr. C. Roem (VVD) (bij agendapunt 11), 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, mw. E. Trap 
 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. R. Groninger 

afwezig 
 

dhr. R. de Jong (VVD), dhr. J. Korver (PvdA), dhr. T. Meedendorp (VVD), dhr. 
C.P.G. Veldt (CDA), dhr. J.A. Stam (wethouder). 

 
agendapunt  1. Vragenhalfuur. 

samenvatting 
besprokene 

Mevrouw De Ruiter merkt op dat de veranderde busroute tot onrust en 
onbegrip heeft geleid bij de bewoners van Egmond aan den Hoef met name 
ten aanzien van de bereikbaarheid van de huisartsenpost. Dit is aanleiding tot 
een aantal vragen. De heer Mesu antwoordt als volgt. 
- Het besluit over de verandering in de busroute is genomen door de 
 provincie. De provincie heeft de inschrijving van Connexxion aanvaard.  
- Aan de portefeuillehouder is geen toestemming gevraagd. Een en ander 

gaat buiten de gemeente om. De portefeuillehouder is van mening dat de 
inwoners van Egmond aan den Hoef er op achteruit zijn gegaan. 

- Er heeft geen overleg plaats gehad met de bevolking. De provincie heeft 
nadat het besluit over de route is genomen, overleg gevoerd met de 
wijkvereniging over de plaats van de haltes. 

- De portefeuillehouder heeft in het overleg met de gedeputeerde, aandacht 
gevraagd voor deze kwestie. De gedeputeerde heeft nadrukkelijk 
toegezegd dat hij hiernaar zal lijken. De portefeuillehouder kan niet 
garanderen dat dit effect sorteert. 

- In een krantenartikel heeft de portefeuillehouder aangegeven dat voor een 
en ander aandacht is gevraagd aan de gedeputeerde. Er heeft e-
mailverkeer plaatsgevonden met een aantal inwoners. 

- De met de verandering gepaard gaande kosten worden voor 100% gedekt 
door de provincie. 

De heer Mesu legt uit dat de aanbesteding van een nieuwe buslijn al jaren van 
tevoren wordt voorbereid. Doel is om het vervoer zoveel mogelijk in te kunnen 
zetten en om een verbinding met treinstations tot stand te brengen. Qua 
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openbaar vervoer heeft de wijziging in Egmond aan Zee tot een aanzienlijke 
verbetering geleid, terwijl het voor de inwoners van Egmond aan den Hoef een 
achteruitgang is. 
 De heer Mesu gaat na of de kosten al dan niet voorgefinancierd moeten 
worden door de gemeente en stelt mevrouw De Ruiter hiervan op de hoogte. 
 

 
 
agendapunt  2. Opening. 

samenvatting 
besprokene 

De vergadering staat stil bij het overlijden van de heer A. Bakkum. Namens de 
KVP, later het CDA, heeft de heer Bakkum van 1974 tot 1982 zitting gehad in 
de raad van de voormalige gemeente Schoorl. Van 1976 tot 1978 was de heer 
Bakkum wethouder in de voormalige gemeente Schoorl. Er was destijds grote 
waardering voor de inzet van de heer Bakkum. 

 
agendapunt 3. Vaststelling agenda. 

samenvatting 
besprokene 

- De raad besluit op voorstel van de voorzitter om agendapunt 6 van de 
agenda te schrappen. 

- De raad besluit nagekomen agendapunt 13 als eerste bespreekstuk aan 
de orde te stellen. Omdat over het onderhavige onderwerp geen 
bespreking in de commissie heeft kunnen plaatsvinden, gaat de raad 
ermee akkoord dat een vertegenwoordiger van TAQA inspreekt. In 
verband met de afwezigheid van de portefeuillehouder, de heer Stam, 
neemt de heer Plomp waar. 

besluit - Agendapunt 6 van de agenda schrappen. 
- Nagekomen agendapunt 13 als eerste bespreekstuk aan de orde stellen. 

 
agendapunt  4.a. Verslag raadsvergadering gehouden op 25 november 2008. 

besluit Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
agendapunt  4.b. Lijst bestuurlijke toezeggingen en afdoeningen.  

samenvatting 
besprokene 

De lijst wordt nog kritisch bekeken door griffie en college. 

besluit De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
agendapunt  4.c. Volglijst financiële goedkeuring  

besluit De volglijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
agendapunt 5. Ingekomen stukken. 
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besluit De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan en 
stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening. 

 
HAMERSTUKKEN 

 
agendapunt  12. Vaststellen normenkader 2008. 

voorgesteld 
besluit 

Voor de controle op de jaarrekening 2008 het normenkader voor de controle 
van de financiële rechtmatigheid vast te stellen conform de bij het besluit 
gevoegde bijlage. 

besluit De raad besluit conform 
 
agendapunt  7. Kerstgratificatie 2008 minima. 

voorgesteld 
besluit 

- Ter uitvoering van de in de door de gemeenteraad in vergadering van 4 
november 2008 aangenomen motie nummer 10 aan inwoners van de 
gemeente Bergen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een 
eenmalige uitkering te verstrekken van € 50,00 per huishouden. 

- Het benodigde budget ad. € 30.000 beschikbaar te stellen ten laste van 
de algemene middelen. 

- De bij dit besluiten behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
besluit De raad besluit conform. 

 
agendapunt  8. Vaststellen belasting- en retributieverordeningen 2008 inclusief 

 erratum. 
voorgesteld 
besluit 

Vaststellen: 
- Verordening op de heffing en de invoering van afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten 2009. 
- Tarieventabel behorende bij de verordening reinigingsheffingen 2009. 
- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2009. 
- Verordening op de heffing en invordering van leges 2009. 
- Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2009. 
- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingdiensten 

2009. 
- Tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingdiensten. 
- Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009. 
- Verordening op de heffing en invordering van onroerende 

zaakbelastingen 2009. 
- Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2009. 
- Tarieventabel behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2009. 
- Verordening op de heffing en invordering van precariorechten 2009. 
- Tarieventabel behorende bij de verordening precariorechten 2009. 
- Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 

2009. 
- Verordening op de heffing en invordering van IBA aansluitrechten 2009. 
- Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Bergen 2009. 
- Tarieventabel behorende bij de verordening aansluitvoorwaarden 

riolering gemeente Bergen. 
- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing gemeente 
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Bergen 2008. 

samenvatting 
besprokene 

Mevrouw De Ruiter attendeert er op dat de optellingen in het overzicht  van de 
belastingenopbrengsten tot en met november 2008, niet kloppen. Dit wordt 
gecontroleerd en waar nodig aangepast. 

besluit De raad besluit conform. 

 
BESPREEKSTUKKEN 

 
agendapunt  13. Gasopslag Bergermeer, Milieu Effect Rapportage (MER). 

voorgesteld 
besluit 

- Het milieu effect rapport Bergermeer Gasopslag niet te aanvaarden. 
- Het college op te dragen dit schriftelijk kenbaar te maken aan het 

Ministerie van Economische Zaken en de initiatiefnemer. 

samenvatting 
besprokene 

Inspreker van TAQA. 
De heer Van Gelder, vertegenwoordiger van TAQA, geeft aan dat TAQA en 
diens partners zeer teleurgesteld zijn over het besluit van het college en het 
voorliggende raadsbesluit. Het Ministerie van Economische Zaken, de 
provincie en de gemeenten Heiloo, Schermer en Alkmaar (bevoegde 
gezagen) hebben het MER rapport wel aanvaard.TAQA hecht veel waarde 
aan een goede relatie met de omgeving en heeft alle communicatie rond de 
rapportage zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Alle opmerkingen zijn 
meegenomen in de rapportage. Een bepaalde urgentie van het project, wordt 
nationaal en internationaal onderkend door de overheden. TAQA kan zich 
samen met DHV, geen vertraging en schade aan het project veroorloven. Het 
niet aanvaarden van de MER door Bergen, brengt geen verandering in de 
procedure. De MER wordt rond 17 januari 2009 ter inzage gelegd. Niet 
aanvaarden van de MER heeft voor TAQA en DHV grote consequenties. Het 
schaadt de reputatie van TAQA en DHV behoorlijk. Met aanvaarding van de 
MER wordt geen uitspraak gedaan over het project. Half februari organiseert 
TAQA een voorlichtingsbijeenkomst. Verwacht wordt dat de MER commissie 
begin april 2009 een advies uitbrengt. TAQA verzoekt de raad om 
hedenavond geen besluit te nemen en het project voort te laten gaan. 
 
In reactie op door verschillende raadsleden gestelde vragen, antwoordt de 
heer Swan van TAQA als volgt. 
In de gemeente Alkmaar neemt de raad geen besluit over de MER.  B&W van 
Alkmaar ziet geen aanleiding om de MER niet te aanvaarden. Het is 
ongebruikelijk wanneer een gemeente de MER niet aanvaard. De commissie 
MER moet zich uitspreken over de vraag of de MER voldoende kwaliteit heeft 
om bij de beoordeling van vergunningen een rol te spelen. Van de 6 door 
Bergen naar voren gebrachte punten, heeft TAQA op 5 geantwoord. Het 
argument grondonderzoek is nieuw voor TAQA. Voor de lange termijn kan 
geen onderzoek plaatsvinden. Volgens TAQA wijkt de MER op ondergeschikte 
punten af van de wettelijke eisen en is volgens TAQA geen reden om de MER 
niet te aanvaarden. Alleen de gehele MER kan ter inzage gelegd worden. De 
zaken die Bergen betreffen kunnen niet uit de rapportage gehaald worden. Op 
het moment dat de MER wordt gepubliceerd kunnen hierop zienswijzen 
ingediend worden.  
Acceptatie van de MER betekent niet automatisch acceptatie van het project. 
Die discussie over het project worden na aanvaarding van de MER gevoerd. 



bladzijde 5 van 15 

 

 
Hierna wordt overgegaan tot behandeling van het raadsvoorstel. 
 
Hieraan voorafgaand merkt de voorzitter, mevrouw Hafkamp op, dat Bergen 
een autonome gemeente is en dat het college een voorstel doet aan de raad. 
 
Eerste termijn. 
 
GB – de heer Haring. 
Complimenten voor college en organisatie met de snelheid en inhoudelijkheid 
van wat voorligt. GB ondersteunt het collegevoorstel van harte. 
 
D66 – mevrouw De Ruiter. 
D66 is erg blij met de kritische houding van het college en ondersteunt het 
voorstel. 
 
GL – de heer Hietbrink. 
GL heeft een aantal vragen, met name over de gevolgen en wat er nu ter 
inzage wordt gelegd, alvorens een uitspraak te doen over het collegevoorstel. 
 
BOBbes ( de heer Maarsse) wil weten hoeveel tijdsdruk er is. 
 
CDA (de heer Ooijevaar). 
Het CDA wil weten waarom Bergen in tegenstelling tot Alkmaar een 
raadsbesluit wil, terwijl Alkmaar grote bezwaren heeft in het kader van de 
veiligheid vanwege de hoge druk van het gas.  
 
PvdA (de heer v.d. Leij). 
De PvdA heeft dezelfde vragen als GL. Daarnaast wil de PvdA weten waarom 
de gemeente niet kiest voor aanvaarding en het nadien deponeren van een 
zienswijze. Over het stuk dat ter inzage wordt gelegd verschillen de meningen. 
De PvdA is van mening dat de burgers over de goede stukken moeten kunnen 
beschikken. 
 
Reactie college op eerste termijn. 
Reagerend op de gestelde vragen zegt de heer Plomp dat het college van 
mening is dat veel beter voorafgaand aan de inspraak de zienswijze duidelijk 
kan worden gemaakt. Dit geeft meer duidelijkheid richting de bevolking. Het 
college betwijfelt of niet aanvaarden van de MER een formeel zwaar middel is 
als het gaat om een proces dat nog vele tientallen jaren zal gaan duren. De 
raad kan in januari alsnog anders besluiten. Dan is er niet meer dan een 
maand vertraging ontstaan. Op door de gemeente gestelde vragen is wel 
antwoord gegeven, maar heeft niet geleid tot verandering van de MER. Het 
college gaat er niet mee akkoord dat de MER zonder enige verandering in de 
openbaarheid wordt gebracht. De gemeente moet voor 31 december een 
reactie op de MER geven.  
Het college is van mening dat het onderhavige een raadsbevoegdheid is. 
Reden dat het voorstel voorligt. Alkmaar heeft dit anders geïnterpreteerd.  
Nu niet aanvaarden van de MER ziet het college niet als toebrengen van 
schade. Onze bijdrage is een vervolmaking van een goede MER. 
Gehoord de inbreng van TAQA, is er verschil van mening over wat er ter 
inzage moet worden gelegd. 
 
Tweede termijn. 
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GL (dhr. Hietbrink) vraagt om duidelijkheid over wat er ter inzage wordt 
gelegd. 
 
Reactie college op tweede termijn. 
De MER zoals die nu voorligt, kan naar de mening van het college niet in zijn 
geheel ter inzage kan worden gelegd. Mevrouw Blankendaal, ambtenaar, licht 
toe dat in de MER , besluit en plannen zijn samengevoegd. Het Ministerie van 
Economische Zaken is van mening dat wat er nu beschreven is, ter inzage 
dient te worden gelegd. Bergen is van mening dat daarbij dan aangegeven 
moet worden, welke aspecten er naar het idee van Bergen niet goed zijn 
ingevuld. 

stemming Met uitzondering van de heer Zwart (CDA), stemmen de aanwezigen in met 
het voorgestelde besluit. 

besluit De raad heeft het besluit aangenomen. 

 
 
agendapunt  9. Vaststellen verordening toeristenbelasting 2009. 

voorgesteld 
besluit 

Vaststellen verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 
2009. 

samenvatting 
besprokene 

Eerste termijn. 
 
GB – de heer Schiering. 
GB vindt het gerechtvaardigd om de toeristenbelasting met een voorlopige 
aanslag op te leggen, omdat de ondernemers dit al vanaf januari ontvangen. 
Hiermee kan de gemeente en financieel voordeel behalen. Met een 
eenduidige systematiek kunnen de administratieve kosten gering zijn. Voor 
GB redenen om een amendement (A) in te dienen. 
 
PvdA – de heer V.d. Leij. 
Omdat artikel 14 van de verordening het college de mogelijkheid geeft om 
nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en invordering, 
overweegt de PvdA een motie in te dienen. Wanneer het amendement van GB 
niet wordt aanvaard, dient de PvdA de motie in. De PvdA is van mening dat er 
onderscheid dient te worden gemaakt tussen particulieren en professionele 
recreatie ondernemers. 
 
VVD – de heer Houtenbos. 
De VVD geeft het college om bij de begroting 2010 invulling te geven aan het 
eerder gedane verzoek om een afzonderlijk programma toerisme en recreatie 
op te nemen, zodat de baten en lasten afzonderlijk in beeld worden gebracht. 
De VVD is voorstander van een onderscheid in beroepsmatige en niet 
beroepsmatige verhuurders als het om het opleggen van de aanslagen gaat 
en dient hierover een motie(1) in. De VVD is voorstander van een forfaitaire 
heffing. 
 
D66 – mevrouw de Ruiter. 
D66 is fel tegen het amendement van GB en de motie van de VVD. Het is voor 
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D66 onbestaanbaar dat de toeristenbelasting voorgeschoten moet worden aan 
de gemeente.  
 
BOBbes – de heer Maarsse. 
BOBbes heeft dezelfde mening als D66. 
 
Reactie college op de eerste termijn. 
De heer Mesu stelt voor om als de raad instemt met het door GB ingediende 
amendement, de voorlopige aanslagen pas met ingang van 2010 te doen. 
Invoeren per 2009 zou betekenen dat de ondernemers twee aanslagen 
krijgen. 
De heer Mesu heeft moeite met de motie van de VVD omdat het technisch 
moeilijk is om onderscheid te maken tussen particuliere en professionele 
ondernemers. Dit brengt hoge kosten met zich mee en draagt een risico in 
zich. Omdat de inning van belastingen met ingang van 2010 middels een 
ander systeem door Alkmaar wordt gerealiseerd, stelt de heer Mesu voor om 
niet nu een wijziging in het huidige systeem aan te brengen. Een ander zou 
betekenen dat in korte tijd tweemaal een wijziging in het systeem moet 
plaatsvinden. Al eerder is gediscussieerd over het forfaitair systeem. De 
meerderheid van de ondernemers is, blijkt uit de evaluatie van het huidige 
systeem, er tevreden mee. Het college ontraadt de motie. 
 
Tweede termijn. 
  
PvdA – de heer v.d. Leij vraagt zich af wat de gevolgen zijn van de motie van 
de VVD.  
 
CDA – mevrouw Boers. Het CDA kan instemmen met het amendement van 
GB, wanneer GB instemt met invoering per 2010. 
 
GB – de heer Schiering. GB stemt in met het voorstel van de wethouder om 
het door GB voorgestelde in te voeren per 2010. GB stelt voor om op 1 januari 
een voorlopige aanslag op te leggen en de ondernemers twee maanden de 
tijd voor betaling te geven.  
 
GL – de heer Hietbrink. GL stemt tegen het amendement en de motie omdat 
GL het niet verstandig vindt om nu wijzigingen aan te brengen in een systeem 
dat geëvalueerd is. Een andere reden is de inning van belastingen per 2010 
via Alkmaar.  
 
D66 – mevrouw De Ruiter. 
D66 vraagt zich af wat het resultaat is van het voorgestelde amendement. Het 
gaat om slechts twee tot drie maanden. De heer Schiering zegt bij interruptie 
dat het gaat om meer dan een half jaar. Hiermee wordt enorme winst geboekt. 
 
VVD – de heer Houtenbos. 
Op basis van de reactie van de wethouder stemt de VVD in met het 
amendement van GB en trekt de motie in met het verzoek het idee mee te 
nemen naar de toekomst. 
 
Reactie college op de tweede termijn. 
De heer Mesu geeft aan dat het amendement van GB procedureel niet 
aanvaard kan worden omdat uitvoeringszaken niet in de verordening kunnen 
worden opgenomen. De heer Mesu geeft in overweging om het amendement 
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in te trekken en deze te verwerken in de motie van de PvdA. 
 
Na een korte schorsing geeft de Schiering aan dat GB het amendement intrekt 
en samen met de PvdA een motie indient. 
 
De heer V.d. Leij deelt mede dat de PvdA  samen met GB een motie (2) 
indient. 
 
Reactie college. 
Het college ondersteunt motie 2. Met de organisatie wordt bekeken met 
ingang van welk jaar de voorlopige aanslag wordt opgelegd. De raad wordt 
hierover geïnformeerd. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Amendement (A) van GB. 
Aan artikel 11 toe te voegen sub 3: 
In de loop van het belastingjaar wordt een voorlopige aanslag opgelegd. Na 
afloop van het belastingjaar bij forfaitaire berekeningswijze of na het 
verstrekken van het nachtregister wordt een definitieve aanslag opgelegd. 
 
Het amendement is ingetrokken. 
 
Motie (1) van de VVD. 
Overwegende dat: 
- Er onderscheid gemaakt dient te worden tussen particulieren en 

professionele recreatie ondernemers. 
- Het qua handhaving een stuk eenvoudiger is om de particulieren een 

forfait te laten betalen daar deze doelgroep lastiger te controleren is 
dan de professionele ondernemers. 

- Dit niet leidt tot extra administratieve lasten voor de kleine particulier 
die immers geen nachtregister hoeft bij te houden, maar direct via een 
forfaitair bedrag de zaak kan “afkopen”. 

- Het college ingevolge artikel 14 nadere regels kan geven met 
betrekking tot de heffing en invordering van de toeristenbelasting. 

Draagt het college op om: 
Als nadere regel in te stellen dat voor particulieren die een recreatiewoning 
“exploiteren een forfait wordt gehanteerd en voor professionele recreatie 
ondernemers het door het college gedefinieerde voorstel wordt gevolgd. 
Toelichting. 
De definitie van recreatiewoningen luidt als volgt: het beschikbaar hebben of 
houden van een gebouw ten behoeve van zichzelf of een ander, zonder dat 
die ander zijn hoofdverblijf in dat gebouw heeft. Een recreatiewoning is een 
woning bedoelt voor recreatief gebruik dat op een stuk grond staat met de 
formele bestemming (in het bestemmingsplan gemeenten) recreatiewoning. 
Het rijk stelt geen maximale maten voor een recreatiewoning. Sommige 
gemeenten stellen daarentegen wel maximale maten om te voorkomen dat er 
illegale permanente bewoning plaatsvindt. Bron: Ministerie VROM 2008). 
 
De motie is ingetrokken. 
 
 
Motie (2) van PvdA en GB. 
Overwegende dat: 
- De diverse gemeentelijke belastingen over een jaar ook in het 

betreffende jaar aan de belastingplichtige worden opgelegd. 
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- Dit voor de toeristenbelasting nu in het daarop volgende jaar 
plaatsvindt. 

- De belastingplichten in de verordeningen (water)toeristenbelasting de 
toeristenbelasting gedurende het belastingjaar innen. 

- De gemeente door het opleggen van een voorlopige aanslag eerder 
over de belastinggelden kan beschikken. 

- De gemeente door deze wijze van belasting innen een uniforme 
werkwijze hanteert. 

Roept het college op in het belastingjaar een voorlopige aanslag 
toeristenbelasting op te leggen die gebaseerd is op de over het voorgaande 
belastingjaar geheven toeristenbelasting en waarbij rekening wordt gehouden 
met relevante wijzigingen die op het tijdstip van opleggen van de voorlopige 
aanslag bekend zijn. 
 
De motie wordt in stemming gebracht. 
 

stemming Mevrouw Luttik onthoudt zich van stemming. 

Stemming over het besluit. Het besluit wordt unaniem (17 stemmen) 
aanvaard. 

Stemming over motie 2. Tegen de motie stemmen de heer Ooijevaar, BOBbes 
(1), GL (2), VVD (1) en D66 (1). Voor stemmen: PvdA (4), CDA (3), GB (4). 

De motie is met 11 stemmen voor en 6 tegen aangenomen 

besluit De raad besluit unaniem conform voorstel. 

De raad heeft  motie 2 aangenomen.  

 
agendapunt  10. Vaststellen langdurigheidtoeslag Bergen 2009. 

voorgesteld 
besluit 

1. Vast te stellen de Verordening langdurigheidtoeslag gemeente Bergen 
2009. 

2. Het budget voor de bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen toe 
te voegen aan de middelen voor de langdurigheidtoeslag. 

3. De mogelijkheid om van de regeling gebruik te maken vaste te stellen op 
120% van de bijstandsnorm. 

4. De financiële gevolgen voor 2009 incidenteel te dekken uit de algemene 
middelen onder verwijzing naar de toegevoegde middelen aan het 
gemeentefonds voor armoedebestrijding (amendement Tang/Spekman). 

5. Het college op te dragen in de perspectiefnota 2009 zorg te dragen voor 
structurele dekking. 

6. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
7. 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. 

samenvatting 
besprokene 

Eerste termijn. 
 
PvdA – de heer Van Huissteden. 
De PvdA is blij met wat voorligt. De PvdA wil de regeling duurzame 
gebruiksgoederen in stand houden. Reden om samen met GL een 
amendement (B) in te dienen. Het is de PvdA niet duidelijk waarom de termijn 
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“met terugwerkende kracht” zoals opgenomen in artikel 4, is verkort. De PvdA 
wil weten of de cliëntenraad al heeft gereageerd.  
 
GL (de heer Hietbrink) is blij met de voorliggende, ruimhartige regeling. 
 
De VVD (de heer Houtenbos) stemt in met het voorgestelde besluit. 
Amendement B is voor de VVD niet helder. 
 
GB (mevrouw Diels) wacht de reactie van de wethouder af. 
 
Reactie college op eerste termijn. 
De heer Mesu is net als de raad, blij met de ruimhartige, beduidend 
verbeterde, regeling. Mensen kunnen niet èn aanspraak doen op de 
langdurigheidtoeslag èn aanspraak doen op de regeling duurzame 
gebruiksgoederen. Wanneer men recht heeft op langdurigheidtoeslag, kan 
men geen gebruik maken van de regeling duurzame gebruiksgoederen. Wel 
kan men in voorkomend geval voor duurzame gebruiksgoederen een beroep 
doen op de bijzondere bijstand. De aanvragen langdurigheidtoeslag worden 
zoveel mogelijk vereenvoudigd.  
De regeling langdurigheidtoeslag is bedoeld voor mensen met een inkomen. 
AOW is een uitkering. AOW gerechtigden kunnen geen beroep doen op de 
regeling langdurigheidtoeslag wel op de bijzondere bijstand. 
De cliëntenraad heeft nog niet gereageerd. 
 
Tweede termijn. 
 
De heer Van Huissteden (PvdA) vindt de beschrijving in artikel 4 over de 
ingangsdatum met terugwerkende kracht, niet duidelijk. De PvdA blijft van 
mening dat binnen de regeling langdurigheidtoeslag de regeling duurzame 
gebruiksgoederen dient te worden opgenomen. 
 
Reagerend op de heer Van Huissteden, zegt de heer Mesu dat een aanvraag 
binnen 12 maanden ingediend moet worden. 
 
De heer Van Huissteden (PvdA)  geeft na schorsing van de vergadering aan, 
dat PvdA en GL aan mensen de mogelijkheid willen bieden om aanspraak te 
maken op de regeling duurzame gebruiksgoederen  én de 
langdurigheidtoeslag.  
 

tekst ingediende 
stukken 

Amendement B van PvdA en GL. 
- Beslispunt 2 “het budget voor bijzondere bijstand duurzame 

gebruiksgoederen toe te voegen aan de middelen voor de 
langdurigheidtoeslag” te schrappen. 

- Een bedrag van € 20.500 te ontrekken aan de algemene middelen en 
toe te voegen aan het budget voor de regeling langdurigheidtoeslag. 

 
stemming Stemming over amendement B. Met 7 stemmen voor (PvdA  4,  BOBbes 1, 

GL  2) en 11 stemmen tegen (GB 5, CDA 4, VVD 1, D66 1) is het 
amendement verworpen. 

Stemming over het voorliggende besluit. Het besluit wordt unaniem aanvaard. 

besluit De raad besluit conform. 
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agendapunt  11. Handhavingbeleid permanent wonen in recreatiewoningen. 

voorgesteld 
besluit 

a. Vast te stellen de beleidsuitgangspunten voor de aanpak van illegale 
bewoning van recreatiewoningen: 

 1. dat de illegale bewoning van recreatiewoningen op termijn beëindigd 
 moet worden; 

 2. dat hierbij als peildatum 1 april 2008 wordt vastgesteld; 
 3. dat overtreders van voor de peildatum een persoonlijke 

 gedoogbeschikking (pgb) voor onbepaalde tijd krijgen; 
 4. dat de aanvrager hierbij zelf moet aantonen dat de woning voldoet 

 aan hoofdstuk 2 en 3 van het bouwbesluit; 
 5. dat de gemeente informatie geeft over hoe de woning kan voldoen 

 aan het bouwbesluit; 
 6. dat nieuwe overtreders onder voorwaarden een persoonlijke 

 gedoogbeschikking kunnen krijgen waarin een termijn van maximaal 
 3 jaar wordt gegeven voor overbruggingshuisvesting; in incidentele 
 gevallen kan deze termijn met 2 jaar verlengd worden. 

 
b. Om per 1 januari 2009 voor de uitvoering van dit project € 301.000 

beschikbaar te stellen via een bestemmingsreserve “project handhaving 
permanente bewoning recreatiewoningen” en daarvan: 

 1. voor de werkzaamheden in 2009 € 172.000 te mogen uitnemen; 
 2. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 3. dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 

 moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, goedkeuring 
 van de begrotingswijziging door Gedeputeerde Staten van de 
 provincie Noord-Holland is verkregen. 

 
c. Het college op te dragen het beleid uit te werken in een plan van aanpak.

samenvatting 
besprokene 

Omdat mevrouw Hafkamp portefeuillehouder is, neemt de heer Bijl het 
voorzitterschap over. 
 
Tijdens de behandeling komt de heer Roem binnen. 
 
Eerste termijn. 
 
PvdA – mevrouw Kindt. 
De PvdA onderschrijft het voorliggende stuk. Het is duidelijk. De PvdA vindt 
een goede communicatie van groot belang. De PvdA vraagt zich af of de door 
woningbouwvereniging aangegeven wachttijd realistisch is. De PvdA is 
geschrokken van de met dit besluit gepaard gaande kosten en vindt dat de 
bewoners een bijdrage aan de onkosten moeten leven. De PvdA dringt aan op 
duidelijkheid in de handhaving. 
 
CDA – de heer Zwart. 
Het CDA stelt voor de peildatum naar de toekomst te verplaatsen om onder 
andere senioren, starters en mantelzorgers de kans te geven om in 
aanmerking te komen voor een persoonlijke gedoogbeschikking voor 
onbepaalde tijd. De persoonlijke gedoogbeschikking toegankelijk te maken 
voor (jonge) starters op de woningmarkt. Verder stelt het CDA voor de 
maximale termijn te verlangen naar 5 jaar met een mogelijke verlenging met 3 
jaar.  Het CDA dient daarom een amendement ( C ) in. 
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BOBbes – de heer Maarsse. 
BOBbes onderschrijft het voorgestelde besluit. 
 
GL – de heer Hietbrink. 
GL vindt het voorliggende beleid helder en ruimhartig. GL onderschrijft het 
voorgestelde.  
 
D66 – mevrouw De Ruiter. 
D66 steunt het amendement van het CDA niet. Voor het faciliteren van 
mantelzorg stelt D66 voor om de persoonlijke gedoogbeschikking in bepaalde 
gevallen op te rekken. D66 dient daarvoor een amendement (D) in. 
 
VVD – de heer Houtenbos. 
De VVD stemt in met het voorliggende voorstel. De VVD vraagt aandacht voor 
duidelijke communicatie. 
 
GB – de heer Haring. 
GB schat in dat de persoonlijke gedoogbeschikking de permanente bewoning 
van recreatiewoningen niet voldoende tegen kan zijn. In grote lijnen stemt GB 
in met het voorstel. GB heeft problemen met de kosten. GB vraagt de 
portefeuillehouder om zoveel als mogelijk is de processen te automatiseren. 
Dit leidt tot tijdwinst en kostenbesparing. GB onderschrijft het amendement 
van CDA.  
 
Mevrouw Boers (CDA) deelt mede dat de meningen binnen het CDA verdeeld 
zijn. De heer Ooijevaar en zij onderschrijven het door de heer Zwart 
ingediende amendement, niet. 
 
Reactie college op de eerste termijn. 
 
Mevrouw Hafkamp merkt op dat het binnen de gemeente al langer bekend is 
dat er gehandhaafd gaat worden. De gemeente is verplicht het rijksbeleid in 
deze uit te voeren. De woningbouwcoöperaties hebben aangegeven dat 
binnen een periode van 2,5 jaar, woonruimte aangeboden kan worden in de 
regio. Het college heeft onderzocht of er mogelijkheden zijn om bewoners van 
recreatiewoningen mee te laten betalen aan de kosten. Op basis van de 
ervaringen in den lande heeft het college besloten hieraan verder geen 
invulling te geven. Het college is bereid inspanningen te doen om in financieel 
opzicht het beleid zo optimaal mogelijk uit te voeren. Het college is er geen 
voorstander van om binnen de persoonlijke gedoogbeschikking onderscheid 
aan te brengen in doelgroepen. Mantelzorg is een belangrijk onderwerp in het 
kader van de WMO. Er wordt gezorgd voor duidelijke communicatie richting de 
bevolking. Het college is geen voorstander om de peildatum in de toekomst te 
leggen.  
 
Reagerend op een interruptie door de heer Groot, zegt mevrouw Hafkamp dat 
iedereen er van op de hoogte is dat er beleid wordt vastgesteld. Het voorstel 
van het CDA om de peildatum op 1 april 2009 vast te stellen, ontraadt het 
college ten sterkste omdat dit leidt tot een aanzuigende werking en 
onduidelijkheid. Ook is het college er geen voorstander van om de 
overbruggingstermijn te verlengen. In heel bijzondere situaties kan de termijn 
van drie jaar verlengd worden met twee jaar. 
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Tweede termijn. 
 
De PvdA (mw. Kindt) ondersteunt het amendement van het CDA niet. 
 
De heer Groot (CDA) geeft aan dat naar de mening van het CDA met het 
voorgestelde beleid een reeds eerder vastgesteld beleid op recreatiewoningen 
op het eigen erf onder druk komt te staan. Het CDA steunt het amendement 
van D66. 
 
GL (de heer Hietbrink) steunt het amendement van D66 niet omdat dit naar de 
mening van GL leidt tot problemen in het kader van de handhaving. GL 
ondersteunt om meerdere redenen het amendement van het CDA niet. 
 
VVD (dhr. Houtenbos). De VVD steunt het collegevoorstel. De VVD 
ondersteunt de amendementen niet. 
 
Op verzoek van de heer Haring (GB) wordt de vergadering kort geschorst. 
 
Na heropening doet de heer Haring aan het CDA het voorstel om de twee 
beslispunten in amendement C apart in stemming te brengen. GB vindt het 
amendement van D66 sympathiek maar moeilijk controleerbaar. 
 
Reagerend op de inbreng van GB zegt de heer Groot dat het CDA met het 
amendement in het kader van deregulering streeft naar duidelijk, eerlijk, open 
en rechtvaardig beleid. 
 
Reactie college op tweede termijn. 
 
Mevrouw Hafkamp maakt ernstig bezwaar tegen het beeld dat de heer Groot 
schetst en de toon die hij daarmee zet. Het college is voorstander van 
deregulering. Het college is er niet op uit om het mensen moeilijk te maken. 
Uitvoering van het beleid zal een hele klus worden, maar wordt zorgvuldig 
gedaan.  
 
Reagerend op de heren Hietbrink en Bijl, is het CDA bereid om het 
amendement in twee delen in stemming te brengen. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Amendement (C) van het CDA. 
- Beslispunt A sub 2: 
 “dat hierbij als peildatum 1 april 2008 wordt vastgesteld” wijzigen in “dat 

hierbij als peildatum 1 april 2009 wordt vastgesteld”. 
- Beslispunt A sub 6: 
 “dat nieuwe overtreders onder voorwaarden een persoonlijke 

gedoogbeschikking kunnen krijgen waarin een termijn van maximaal 3 
jaar wordt gegeven voor overbruggingshuisvesting. In incidentele 
gevallen kan deze termijn met 2 jaar verlengd worden.” wijzigen in: 

 “dat nieuwe overtreders, onder voorwaarden, een persoonlijke 
gedoogbeschikking kunnen krijgen waarin een termijn van maximaal 5 
jaar wordt gegeven voor overbruggingshuisvesting. In incidentele 
gevallen kan deze termijn met 3 jaar verlengd worden. Onder 
toevoeging van de voorwaarden: betrokkene moet kunnen aantonen 
dat zij starter op de woningmarkt is, en daarbij geen zelfstandige 
woonruimte achterlaat, of zij moet aantonen gebruik te maken van 
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mantelzorg.” 
 
Amendement (D) van D66. 
Beslispunt A sub 6: toevoegen: 
In geval van aanwijsbare mantelzorg kan de situatie na 3 jaar geëvalueerd 
worden, met vervolgens intervallen van telkens 2 jaar. 
 

stemming Stemming over amendement C, beslispunt A sub 2. 
Met uitzondering van de heren Groot (CDA) en Zwart (CDA) stemmen de 
aanwezigen tegen dit deel van het amendement.  
Beslispunt A sub 2 van amendement C is met 2 stemmen voor en 17 tegen 
verworpen. 
 
Stemming over amendement C, beslispunt A, sub 6. 
Voor stemmen: GB, CDA (2), PvdA(1); tegen stemmen PvdA (3), CDA (2), 
BOBbes, GL, D66 en VVD (2). Beslispunt A sub 6 is met  8 stemmen voor en 
11 tegen verworpen. 
 
Stemming over amendement D. 
Voor stemmen D66 en CDA  (2). Tegen stemmen PvdA, CDA (2), BOBbes, 
GL, VVD, GB. Het amendement is met 3 stemmen voor en 16 tegen 
verworpen. 
 
Stemming over voorgesteld besluit: 
Tegen stemmen de heren V.d. Leij (PvdA) en Zwart  en Groot (CDA). Alle 
overige aanwezigen stemmen voor. Het besluit is met 16 stemmen voor en 3 
tegen aanvaard. 
 

besluit De raad besluit conform. 

 
 
agendapunt  14.  Sluiting. 

samenvatting 
besprokene 

Mevrouw Hafkamp neemt het voorzitterschap weer over van de heer Bijl. 
Zij deelt het volgende mede: 
- In januari of februari 2009 vindt een bezoek plaats aan de gemeente 

Castricum om van gedachten te wisselen over het door hen 
gehanteerde vergadermodel. Zodra de datum bekend is wordt de raad 
hierover geïnformeerd. 

- De gemeente komt binnenkort in een uitzending van de rijdende 
rechter. Zodra de datum bekend is wordt een ieder hiervan op de 
hoogte gesteld. 

- Op 5 januari vindt in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef vanaf 20.00 
uur de nieuwjaarsreceptie plaats. 

- Aan alle raadsleden wordt het jaarlijkse kerstpakket aangeboden. 
 
Alvorens over te gaan tot sluiting, wenst de voorzitter alle aanwezigen en 
degenen die thuis de raadsvergadering hebben gevolgd, hele fijne, 
inspirerende kerstdagen toe.  
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besluit Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 
 


