
 
 
 
 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 
 

       
Burgers centraal  
in alle begroting programma’s 
 
 
BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma’s in 
de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties voor belangen van de 
burgers in de toekomst en bij alle aspecten van de samenleving.  
Ons dagelijks leven wordt beheerst door geld. “Money makes de World go 
round “staat weer stevig op de eerste plaats in de hitparade. Meer dan ooit 
hebben we in de huidige periode met het hoofdstuk financiën te maken. Meer 
dan ooit wordt er op gelet of sluitende begrotingen ook wel echt leefbaar zijn.   
Dat geldt voor prive- , zakelijke en gemeentelijke begrotingen. De crisis is op 
z’n retour…De crisis voor de consument komt er nog heviger aan…..elke 
begroting is broos in deze tijd….. Onrustmakende tegenstrijdige uitspraken en 
voor velen een verwarrende berichtgeving voor beheersing van de  eigen 
portemonnee, nu en in de toekomst.    
 

Nieuw toezicht nodig? 
 
Er gebeurt zoveel op financieel gebied dat het steeds meer burgers raakt in eigen 
inkomsten  en uitgaven. Voor de bestrijding van de financiële crisis heeft het 
college  bij voorbaat grote bedragen opgenomen in de begroting , zeg maar 
…doorlopend naar 2010 en voor later.  Op politiek vlak lijkt het in onze 
gemeente rustig  na jarenlang ernstig toezicht op onze lokale schatkist met 
allerlei beperkingen bij uitvoering van voorgenomen plannen.   
Inmiddels is er na een periode van een mindere financiële positie een min of 
meer definitieve overgang naar jaren met een sluitende begroting Die positie 



lijkt het gemor onder de burgers niet te verminderen.  Er lijkt nog geen 
vertrouwen te heersen over de relatief snelle overgang naar een gunstiger 
financieel klimaat en men vraagt zich af of er niet geknutseld wordt om alles 
rond te breien. Er ligt in de slipstream van de programmabegroting dus nog een 
grote taak om deze materie  begrijpbaar te maken voor de burgers. Accent op die 
communicatie lijkt ons een volgende belangrijke stap. Vaak ook is kritiek 
ondoordacht, zonder samenhang en met onbegrip gevuld. Dit gevoel van 
onvrede concentreert zich, naast de te altijd te hoge  belastingen ook sterk op het 
achterstallig onderhoud dat door dat allerlei projecten wordt vertraagd door hun 
samenhang en er redenen gevonden worden het onderhoud  dan maar “op te 
schuiven”Ook er angst voor te ambitieuze projecten die na jaren strooien van 
ideeën nu daadwerkelijk en ook risicovol in begrotingen voorkomen.  BOBbes 
sluit zich aan bij andere meningen  dat we zeer zorgvuldig moeten zijn met het 
nemen van te grote risico’s.  Dus is er zorg over de  tegenstellingen die zich 
vormen door het te verwachten zware weer vanuit de landelijke overheid  en de 
voorgenomen samenloop van grote plannen  voor nieuwe projecten. Laten we 
niet te vroeg juichen en ons beheersen in publiciteit over de gunstigste 
ontwikkeling. Misschien is er wel sprake van hernieuwd toezicht, maar dan van 
onszelf en naar elkaar.   
 
 

Burgers zijn veeleisend…. 
 
 
Ook is een  zeer dynamische begroting vereist  om alert te kunnen reageren  op 
onverwachte ontwikkelingen , omdat voor alles geldt dat de burgers alle 
onderdelen van de samenleving naar behoren kunnen beleven . Want  geld zal 
niet alleen de aardbol draaiende moeten houden…Money makes the word 
immers go round… maar ook de eigen wereld van elke burger.     
En de burgers van Bergen zijn nu eenmaal veeleisend en in het algemeen terecht 
als de wensen in alle redelijkheid en met passie gepresenteerd worden. Burgers 
willen goed verzorgd worden in alle toonaarden, willen veelsoortige sport  
bedrijven en willen dat in de meest fraaie accommodaties. Burgers willen lezen 
via Bibliotheken maar ook steeds meer digitaal handelen…Burgers van alle 
leeftijden willen heel prettig wonen, willen heel graag werken, willen wensen 
waarderend maken, willen geen melkkoe zijn  …. en willen recreëren, ook weer 
in de meest fraaie accommodaties. Burgers van Bergen zijn ook erg mondig en 
willen bergen werk verzetten om landschappelijke waarden te beschermen, het 
beheer van de Bergermeer beheersen en soms, kostte wat kost, in hun eigen wijk 
zaken voor elkaar te krijgen.. Daarom is de upgrading rond het meedraaien van 
wijkverenigingen in de lokale politiek een prettige ontwikkeling en is 
Burgerparticipatie nu echt gefaciliteerd. Het is onwaarschijnlijk hoe de 



betrokkenheid in alle kernen leeft ongeacht welk onderwerp ! De talrijke 
inspreeksessies bij de meest uiteenlopen raadsvoorstellen in de algemene raads 
vergaderingen spreken misschien wel het meest tot de verbeelding.  
 

Meer ontspannen burgers 
 
 
BOBbes vind het een prestatie van niveau hoe de afgelopen periode successen 
zijn behaald op het gebied van verzorging van onze burgers in het algemeen. De 
lawine van nota’s die jaarlijks van A tot Z ,dus van ontgoocheling tot acceptatie 
de revue passeren brengen daarna relatieve rust, beheersing en handhaving.   
Het is van rustgevend belang dat burgers ontspannen kunnen leven in een 
leefbare omgeving . Immers… Je krijgt meer uit ontspannen mensen, prestaties 
worden beter en  creatiever en de bijdragen die burgers kunnen leveren aan het 
samen optrekken met de politiek om oplossingen te kunnen vinden voor steeds 
weer nieuwe kwesties dienen met fluwelen handschoenen opgepakt te worden .  
 

BOBbes nog in de war…. 
 
Naast de euforie over bovenstaande met dank aan de ambtelijke organisatie en 
de portefeuillehouders voor de goede zorg voor onze samenleving en het goed 
omgaan met kosten opgelegd door de overheid wat betreft sociale voorzieningen  
ris BOBbes nog steeds in de war…. In de war over het uitblijven van de spades 
in de gronden, de bouwputten, de omleidingen, de bouwmaterialen ,  en de 
mopperkonten dat het maar niks is met al die nieuwe bouwwerken in het 
centrum van de kern Bergen maar ook de andere kernen raken tal van 
bouwprojecten in een meerjarige vertraging. De presentaties zijn weliswaar 
fabelachtig en krijgen soms ook applaus ondersteuning. Soms ook is echter 
sprake van tempoversnellingen, afgewisseld door perioden van onzichtbare rust 
achter de schermen.  We maken ons  wat dat betreft zorgen over projecten voor 
woningen,en accommodaties voor sport en recreatie. Als uitvoerende actie 
uitblijft wordt de achterstand m.b.t. woningen voor alle leeftijden en 
representatieve sport en recreatie accommodaties steeds schrijnender.  
 
 

Bergen, een bijzondere gemeente….waar.. 
 

• Kussengas geruisloos binnenstroomt onder ons landschap… 
• Branden onder een ander landschap voortwoekeren….  
• Straatsteentjes tot kunst verheven worden…. 



• Starters niet kunnen starten             
• Toeristen soms niet welkom zijn…. 
• Burgers de macht overnemen…. 
• Geen echt gemeentehuis bestaat…. 
• Buiten roken ook buiten drinken betekent…. 
• Politie hun administratie steeds meer in de moeten auto doen… 
• De kunst10daagse een maatje te groot wordt…. 
• Een groene partij duurzaamheid goedkoper maakt…. 
• Een andere partij bijna toeristisch ontploft….. 
• De politie van eigen auto….eigen kantoor maakt… 
• De hype rond citymarketing weer wegebt….. 
• Stranden ineens minder schoon blijken…. 
• Trap veldjes het winnen van die van Cruijff… 
• De KvK komt met een offensief tegen de provinciale structuurvisie… 
• Kranenburg en Ruïnekerk gezonde concurrenten worden… 
• Een voetbalvereniging fusies kan tegenhouden… 
• Geklaagd gaat worden over fietspaden omdat BOBbes meer fietst… 
• De riolering een golfbeweging veroorzaakt in belasting druk, met het 

accent op ‘druk’….  
• De VVV in de toekomst een loket heeft in de Bieb naast de supermarkt 

in het Nieuwe gemeentehuis…. 
• De OZB alleen trendmatig verhoogd mag worden…. 
• De verkiezingen een aardverschuiving zullen betekenen…… 
• De strandpaviljoens ook ’s winters voor verwarming zorgen….  
• En waar...de burgemeester in het buitenland Koningin heet….. 

 
 
 
 

•   



 Begroting 2010 

 
 
Voorzitter, we mogen vaststellen dat we na een moeizame periode van vallen en opstaan het dal 
eindelijk hebben kunnen verlaten. Het College en de organisatie verdienen dan ook een 
compliment.  
    Om het wat kleurrijker in agrarische termen te vatten: de koeien zijn in de afgelopen periode 
flink gemolken zonder dat de spenen er vanaf getrokken zijn. De begroting is sluitend en de 
leesbaarheid van de begroting en de onderliggende stukken is aanmerkelijk verbeterd. Daarom 
past het - zonder afdelingen of diensten bij name te noemen - onze grote dank uit te spreken voor 
al het werk dat voor de totstandkoming van deze begroting in dit huis is verzet.  
 
    Toch blijft het, voorzitter, oppassen geblazen: zorgeloosheid is gevaarlijk. De duivel loert nog 
altijd door het gootgat. Onze gemeente heeft geen grip op zaken als voorspelbare kortingen vanuit 
het gemeentefonds en vooral ook op toenemende risico's bij de bedrijfsvoering. Maar gewapend 
met een dosis gezond pessimisme voor wat betreft de gemeentelijke inkomsten kan hierop 
worden ingespeeld om te voorkomen dat onze inwoners in de komende jaren het gelag moeten 
betalen door te hoog ingeschatte uitkomsten.  
 
    Bij onze fractie leeft het gevoel dat we op de goede weg zijn met onze pogingen om onze 
inwoners meer bij het wel en wee van onze gemeente te betrekken. Een lange weg, want het valt 
nog steeds niet mee alle inwoners te overtuigen van het nut en de noodzaak van de gerealiseerde 
fusie. Uitgaande van het idee te komen tot eenheid in verscheidenheid wint de verscheidenheid 
het soms nog wel eens van de eenheid. Met de invoering van het dualisme probeert vrijwel elke 
gemeente het bestuur dichter bij de mensen te brengen. Onze gemeente maakt daar geen 
uitzondering op. Ondanks alle inspanningen van college, raad en organisatie zijn wij op het terrein 
van het dualisme van mening nog niet het gevoel te hebben dat een pauw heeft als hij voor de 
eerste keer in het hertenkamp parmantig zijn staart open vouwt.  
     
    De belangrijkste doelstelling van het dualisme om de afstand tussen de gemeente en haar 
inwoners te verkleinen blijkt namelijk nog altijd een weerbarstige opgave. Met de opzet van het 
wijkgericht werken en het enthousiasme van allen die daarbij betrokken zijn, kunnen we echter wel 
vertrouwen hebben in de toekomst. Het wijkgericht werken krijgt steeds meer gestalte, waarbij het 
blijven werken aan goede communicatie natuurlijk essentieel is. In de komende raadsperiode zal 
echter nog meer gewerkt moeten worden om een sluimerend gevoel van ontevredenheid onder 
onze inwoners weg te nemen. Dat zal niet gemakkelijk zijn, omdat nu eenmaal nooit aan iedere 
wens van onze inwoners tegemoet kan worden gekomen. Besturen in een zo verscheiden 
samenleving zal nooit gemakkelijk zijn, maar met veel voorlichting over de diverse veelzijdige 
problemen en oplossingen kan heel wat onvrede worden opgevangen. Eén van de mogelijkheden 
om het contact met de kernen te verbeteren is - waar het onderwerp daartoe aanleiding geeft - 
zoveel mogelijk op lokatie te vergaderen. Ten aanzien van de planvorming in Schoorl ("Schoorl 
klopt"),  Egmond ("Derp") en Bergen("Masterplan Centrum") zijn op dit gebied al goede stappen 
gezet. Deelt het college onze mening dat meer vergaderen op lokatie meer aandacht verdient? 
 
    Overeenkomstig het fusieconvenant zal het behoud van voorzieningen in alle kernen 
uitgangspunt blijven bij beleid. 
Daar waar "De Blinkerd" in Schoorl  getroffen werd door brand, is er goed overleg gaande over het 
herstel van deze accommodatie. De commotie over de verkoop door particulieren van het 
jongerensteunpunt "De Oorsprong", eveneens in Schoorl, is geluwd.  In samenspraak met de 



woningbouwstichting is het gelukt de instandhouding van de accommodatie zeker voor een aantal 
jaren zeker te stellen. De komende raad zal zich in overleg met de woning-stichting moeten buigen 
over toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot "De Oorsprong".  
    Met de sloop van het zwembad de Watertoren in Egmond aan Zee zijn ontwikkelingen in gang 
gezet die in de nieuwe raadsperiode kunnen leiden tot een minder kostbaar en vooral financieel 
passender accommodatie. Hoever is het College met de (her)ontwikkelingen in Egmond? 
Wanneer denkt het College de huidige raad te informeren over de voortgang van spraak makende 
ontwikkelingen rond de beoogde woningbouw, een eventueel nieuwe zwembadaccommodatie en 
een clustering van sportvelden? Een kan het College ons informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot de samenspraak tussen de sportverenigingen in de kern Bergen?  
 
    In hoeverre is het College overigens bereid om de schijnbaar toenemende afstandelijkheid van 
de afzonderlijke kernen tegen te gaan door kernoverschrijdende bijeenkomsten te beleggen met 
het doel de verstandhouding te verbeteren of ingeroeste opvattingen tegen te gaan? Is het College 
niet met ons van mening dat het nivelleren van vermeende onderlinge verschillen het maken van 
beleid ten goede kan komen?   
 
 Het College streeft terecht naar een verdere verbetering van de dienstverlening aan onze 
burgers. Het CDA ondersteunt de opvatting om onze inwoners zoveel mogelijk van dienst te zijn. 
Aan Nivea-signalen (niet in mijn voor- of achtertuin) mag in het algemeen belang een gezond 
weerwoord worden gegeven. Met signalen vanuit onze inwoners met een schrijnend karakter moet 
met de grootste zorg worden omgegaan om te voorkomen dat raadsleden individueel worden 
benaderd om via omwegen de vereiste dienstverlening te stroomlijnen. 
 
Met de oplevering van de Nieuwe Bergense School eind van dit jaar en de overgang van de 
kinderen van de Mathieu Wiegmanschool en de obs. Lucebert naar de nieuwe accommodatie kan 
eindelijk een evaluatie plaats vinden van de financiéle gevolgen voor de gemeente. In hoeverre is 
er op dit moment sprake van een overschrijding van de huursom van 34.000 euro per maand? 
 
Het College geeft aan dat men ten aanzien van het Museaal Centrum Nieuw Kranenburgh 
gekomen is tot een architectkeuze, een definitief plan en een aanbesteding en dat de start van de 
bouw is voorzien in het laatste kwartaal van 2009. In het convenant dat in 2007 gesloten is tussen 
partijen ( het KCB, het Sterkenhuis, het NHKC, vm. Kranenburgh en de gemeente) werd 
overeengekomen dat in de aanloop naar de realisatie van het centrum geen van de partijen 
financiéle verplichtingen op zich mocht nemen. Heeft ook de gemeente zich aan deze verplichting 
gehouden?      
    
In het programmaonderdeel Woningbouw merkt uw college op dat in het kader van de verbetering  
van de economie  
woningbouw moet worden gestimuleerd. U wijst ook terecht op het belang van de 
woningbouwcorporatie op dit terrein. Wij moeten echter vaststellen dat er in onze gemeente 
ogenschijnlijk veel vertraging is ontstaan bij de uitvoering van woningbouwplannen. Op niet minder 
dan negen bouwlokaties draaien geen betonmolens en bouwkranen. Het zal de regelgeving wel 
weer zijn, maar juist in tijden van crisis hoort een gemeente soepel, adequaat en met gevoel voor 
werkgelegenheid te opereren.  De wethouder belast met bouwzaken uitte onlangs de verzuchting 
dat hij "gelukkig" de gelden voor de bouwlokaties in de kern Bergen al enige tijd geleden heeft 
ontvangen. Over de ontwikkelingen bereiken ons echter weinig berichten. Kan het College ons 
meedelen binnen welke termijn met de geplande woningbouw een aanvang zal worden gemaakt? 
Zo niet, wat is dan de oorzaak van de kennelijke stagnaties? Wat is er bij voorbeeld de oorzaak 
van dat de woningbouw in de Kleine Dorpsstraat (Palermo) nu al weer twee jaar stagneert? Het 
CDA heeft bij meer dan één gelegenheid opgemerkt dat de verstrengeling van bouwvoornemens 
leidt tot enorme vertragingen en stroperigheid en nog erger tot onbegrip.  Hoe staat het  met de 
ontwikkeling van de bouwplannen in Egmond aan Zee waarover in het verleden met maquettes en 
tekeningen veel is gecommuniceerd. Voorzitter, het spel is voor deze raad nog steeds op de 
wagen tot maart volgend jaar. De raad mag verwachten dat alles in het werk wordt gesteld om nog 



in deze periode te doen wat alle gemeenten doen namelijk de werkgelegenheid in de bouw te 
stimuleren.  De raad heeft de bouwgrond aangewezen, we hebben de koopsommen ontvangen, 
dus ligt de bal in ons hofje.... 
 
    Het  streven om woningen in onze gemeente te voorzien van zonneboilers en zonnepanelen 
heeft ook dit jaar weer geleid tot de actie "Zonnesteek". Onze fractie is van mening dat te 
verstrekken subsidies op een maatschappelijk verantwoorde wijze dienen te worden ingezet. Het 
principe: wie het eerst komt,  het eerst maalt mag de overhand niet krijgen. Procentueel zullen de 
zwaksten het bij de subsidiéring eindelijk eens moeten winnen van de sterksten. Het CDA gaat 
ervan uit dat het College bij de komende besprekingen met het MRA hierop zal aandringen. 
 
Voorzitter, deze opmerkingen voegen wij vandaag graag toe aan al datgene wat andere fracties 
over de begroting 2010 in discussie willen brengen. Daarover willen we in debat. Het CDA 
ondersteunt in hoofdlijnen uw voorstellen. Verder wensen wij u allen voor het nieuwe jaar 
gezondheid, wijsheid en Gods zegen toe bij al uw werk. 
 
Fractie van het CDA: 
 
Niek Groot, Loek Ooijevaar, Ank Boers, Danny Zwart en Jan Apeldoorn 
 
 



 
ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2009 
 
Geachte collega’s, leden van het College, vertegenwoordigers van de ambtelijke ondersteuning, 
persgenoten en andere belangstellenden. 
Het is mij een groot genoegen om vandaag bij de Algemene Beschouwingen als fractievoorzitter van  
Gemeentebelangen, als eerste het woord te mogen voeren. 
 
De afgelopen 3,5 jaar is er hard gewerkt door college, ambtelijk apparaat en Raad met als inzet een 
verbeterde dienstverlening binnen de financiële mogelijkheden . er waren veel leerpunten op het 
gebied van participatieprocessen.  Wij moeten vooraf duidelijke kaders stellen. Wij zullen in de 
toekomst beter naar elkaar moeten luisteren. De aangekondigde cultuuromslag begint vorm te 
krijgen, maar heeft nog niet de gewenste effecten. De denkramen van het college wijken soms af van 
die van de raad. Daarbij moeten beide vensters open gezet worden om tot een gezamenlijk 
standpunt te komen. We zijn nu onder de druk van financieel toezicht uit en nu lijkt onze financiële 
situatie een stuk stabieler.  Ik zeg nadrukkelijk ‘lijkt’ omdat er geen ruimte is voor grote financiële 
tegenvallers. Wij moeten heel goed oppassen welke prioriteiten wij willen stellen voor de komende 
raadsperiode.  Een te hoog ambitieniveau kan leiden tot teleurstellingen, die het vertrouwen van de 
burgers schaden. Vertrouwen is juist iets wat wij willen herstellen en verbeteren. 
 
Ik zal nu aan de hand van de programma’s de standpunten van Gemeentebelangen langs lopen. 
 
Betreffende Programma 1: Inwoners en Bestuur 
Wijkgericht werken 
De wijkverenigingen willen wat overblijft van hun jaarlijkse budget meenemen naar het volgend jaar. 
Als de wijkvereniging niet de besteding aangegeven heeft is dit volgens het Besluit Begroting 
Verantwoording (BBV) niet mogelijk. Wel geldt dit voor het gezamenlijk bedrag van € 100.000. Wij 
zouden hiervoor dan een egalisatiefonds ofwel bestemmingsreserve willen inrichten. (motie)  
 
Relatie inwoners en bestuur 
Wij vinden het contact met de burgers nog steeds een zorgenkind. Er zijn weliswaar weinig 
geregistreerde klachten, maar misschien is de drempel té hoog om een klacht in te dienen wanneer 
zaken niet naar wens verlopen.  Natuurlijk, communicatie is één maar doen wat je zegt is twee!  In 
het verlengde hiervan moet er hard gewerkt worden aan het verbeteren van het vertrouwen in de 
politiek. 
Nieuwe projecten of beleidsontwikkelingen verdienen een goede communicatie. Dat hebben wij niet 
alleen gemerkt bij het kaderbesluit van de gebiedsvisie maar ook bij de voorbereidingen voor de 
Nieuwe Bergense School , het nieuwe Centrum voor Kunst en Cultuur,  project ‘mooi Bergen, project  
‘Schoorl  Klopt’, project ‘Ontwerp je Derp’, en behoefte aan sport‐voorzieningen in de Egmonden . Al 
deze processen vragen om een zorgvuldige procedure waarbij betrokken inwoners de kans moeten 
krijgen om  te participeren in het hele proces.  
Daarnaast vragen deze processen om professionaliteit, deskundigheid en ervaring om de juiste 
beslissingen te kunnen nemen.  Je moet je echter afvragen in hoeverre de kosten van meespreken 
door de burger, te verantwoorden zijn.  Wij achten het daarom noodzakelijk dat alle 
inspraakprocedures geëvalueerd worden ten opzichte van financieel rendement, tevredenheid 
insprekers en meerwaarde.   
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Betreffende Programma 2:  Samenleving 
Het accommodatiebeleid en de voorzieningen hebben voor Gemeentebelangen een zeer hoge 
prioriteit. 
Ontwikkelingen als vergrijzing en werkloosheid baren ons zorgen. Daarnaast hebben we te maken 
met een gewijzigd zorgaanbod binnen de WMO maar ook met  terugloop van vrijwilligers  en 
mantelzorgers. Dit alles heeft veel invloed op het accommodatiebeleid. Handhaving van de 
voorzieningen in de kernen is uitgangspunt, maar sommige voorzieningen kunnen wel regionaal 
worden afgestemd. Daarbij is het ook van belang dat door een grotere mobiliteit van bepaalde 
groepen er in sommige gevallen meer regionaal gedacht moet worden.  
 
Om juiste keuzes te maken is een  ‘lange termijnvisie’ nodig. (motie) 
Ook vrijwillige samenwerking van instellingen is van invloed op het accommodatiebeleid en kan 
bevorderd worden. Betreffende De Blinkerd en De Oorsprong in Schoorl, hebben wij een motie 
voorbereid. (motie) 
 
WMO  
Eerder hebben wij gesteld dat de gevolgen van de bezuinigingen op AWBZ grote gevolgen hebben 
voor de kwaliteit van  zorg en leefbaarheid. Het is duidelijk dat de verschraling in de zorg toeneemt. 
Er moeten keuzes gemaakt worden. Graag willen wij inzicht krijgen in de hulpvragen die niet meer 
onder de AWBZ vallen en waar de SWO (Stichting Welzijn Bergen Ouderen) niet aan kan voldoen.  

Betreffende Programma 4: Ontwikkeling openbare ruimte 
Wij kunnen ons volledig vinden in hetgeen de Programmabegroting aangeeft  wat er bereikt moet 
worden bij RO  namelijk: transparantie, snelheid en kwaliteit. 
Aspecten rondom ruimtelijke ontwikkelingen geven constant aanleiding tot discussies. Een van de 
oorzaken is ‘het missen van nieuwe en duidelijke kaders’ omtrent woningbouw 
(volkshuisvestingbeleid), grondexploitaties en grondwaardeberekeningen. In december komen deze 
bij de bespreking van de Grondnota aan de orde. Transparante processen zijn voor ons een 
uitgangspunt.  
 
In juni dit jaar heeft Gemeentebelangen voorgesteld om aan alle voorstellen voor nieuwe 
ontwikkelingen een ‘duurzaamheidsparagraaf ‘ te koppelen. De portefeuillehouder was hier positief 
over, maar heeft gesteld eerst een discussie te willen voeren over het begrip duurzaamheid. 
Gemeentebelangen wil in deze discussie aangeven dat het noodzakelijk is om naast de wettelijke 
verplicht gestelde normen ook extra te willen investeren in duurzame ontwikkeling.  Dit kan 
betekenen dat wij een niet direct rendabel deel financieren van eigen projecten, of bij projecten van 
derden dit via een beleidsnota afdwingen.  

Betreffende Programma 5: Beheer openbare ruimte 
De uitvoering van de verschillende projecten hebben dit jaar vertraging opgelopen. Een bedrag van 
ruim € 9 mln wordt naar volgend jaar doorgeschoven. Voor komend jaar zijn daarnaast bijna € 10 mln 
aan extra investeringen gepland. In 2009 was dit minder dan de helft. Gemeentebelangen heeft 
daarom grote zorg over de haalbaarheid van de investeringsvoorstellen. Wij hechten er belang aan 
dat de ambtelijke urenbesteding aan projecten wordt gekoppeld overeenkomstig de motie die 
enkele jaren geleden is aangenomen. 
 
Het idee leeft bij enkele gemeenten om binnenstedelijk verkeer op een alternatieve manier te 
regelen en de mens met zijn activiteiten daarin centraal te stellen. Het gaat hier niet om beperking 
van het autoverkeer maar om vrijwillige gedragsverandering van alle gebruikers van de openbare 
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ruimte. Ondersteund door aangepaste vormgeving en uitrusting. Door het wegnemen van al die 
verkeersregelingen en menging van het verkeer zou een bepaald gevoel van onveiligheid ontstaan; 
dit zou juist leiden tot een hogere oplettendheid en veiliger gedrag van (alle) weggebruikers. Over 
het gebruik van verkeersborden in de 30km‐zones brengen wij een motie. 
 
Betreffende Programma 6: Economie, toerisme en cultuur 
Gasopslag valt onder economie. Gasopslag  is niets anders dan een grootschalig industrieel project 
waarbij een aantal monopolisten grote spelers zijn ten opzichte van de locale overheid. Het belang is 
in mindere mate de genoemde nationaal gewenste gasrotonde Europa. Die zou ook op minder 
kwetsbare plaatsen gerealiseerd kunnen worden. Het belang is voornamelijk een financieel gewin 
van tijdelijk opslag dat enkele multinationals samen met de Nederlandse regering hebben.  
Gemeentebelangen heeft van het begin al aangegeven dat het vergunningenproces ‘ondemocratisch’ 
verloopt. Wij blijven strijden voor een democratisch besluitvorming, die door de bewoners 
gerespecteerd kan worden.  
 
Bedrijfsmatige ontwikkelingen hebben gevolgen voor de werkgelegenheid. Daarbij is 
schaalvergroting onoverkomelijk. We moeten echter nauwgezet er op toezien dat de schaal van de 
gebouwen past in de kernen. Ook transporten en parkeermogelijkheden mogen woonwijken niet 
extra belasten. Binnen deze kaders moet het bestuur  een uiterste inspanning leveren om bedrijven 
te behouden, vooral omdat deze ook een sociale versterking van het woongebied kunnen betekenen. 
 
Toerisme en recreatie worden vaak de economische motor van de gemeente genoemd. Daarbij 
dragen de toeristen met de toeristenbelasting ook € 1,4 mln bij aan de kas van de gemeente. Het is 
gewenst dat de gemeente hiervoor iets richting de toeristen terugdoet. Het is nu te weinig zichtbaar 
en daarom aan de ondernemers niet duidelijk. Ook ondernemers die indirect profijt hebben bij de 
komst van de vele toeristen, zouden eigenlijk een bijdrage kunnen geven. Gemeentebelangen wil 
hiervoor later deze maand, met een initiatiefvoorstel komen. 
 
Betreffende Programma 7: Middelen 
Gemeentebelangen is geschrokken van de stijging van de lokale lasten.  Eigenaren van een woning 
moeten in 2010 6,4 % verhoging aan lokale lasten opbrengen t.o.v. 2009. Huurders moeten in 2010 
zelfs 9,8%  verhoging aan lokale lasten opbrengen. Wij vinden dit een onacceptabele  verhoging voor 
onze inwoners.  In deze tijd moeten onze inwoners de broekriem al strakker aantrekken en zeker de 
mensen met een huurwoning (die vaak ook een lager inkomen hebben) moeten al genoeg 
‘inleveren’.  
Wij willen een amendement indienen om de lasten van onze inwoners op een acceptabel niveau te 
houden 
 
Resumerend stelt Gemeentebelangen dat: 

• er prioriteit gegeven moet worden aan het voorzieningenbeleid en accommodatiebeleid; 
• wij voorstander zijn van een egalisatiefonds wijkverenigingen; 
• er meer zorg besteed moet worden aan de dienstverlening en communicatie aan en richting 

burgers; 
• wij inzicht willen verkrijgen in de gevolgen van de AWBZ‐bezuinigingen; 
• de lastendruk van de burgers verlaagd moet worden door vermindering van de 

rioolbelasting. 
 
Tot slot haal ik een zin aan uit Binnenlands Bestuur van vorige week; ‘lokale partijen zijn slim, 
betrokken en succesvol’. Wij hopen dat ook onze inwoners dit beeld van Gemeentebelangen hebben 
zowel nu als in de toekomst.  
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Voor de fractie van Gemeentebelangen 
Janina Luttik‐Swart, fractievoorzitter 
Bergen‐nh, 03 november 2009 



 

Algemene beschouwingen  

November 2009 

De laatste begroting van deze raadsperiode laat een gezond meerjarenperspectief 
zien. Dat is geen geringe prestatie en wij willen deze gelegenheid aangrijpen om dat 
nog eens te benadrukken. Nog geen drie jaar geleden stonden bij de behandeling 
van de begroting 2007 de cijfers honderdduizenden euro’s in het rood en het is 
dankzij de collectieve inspanning van ambtenaren, raad en college dat de begroting 
van de gemeente Bergen sinds vorig jaar structureel op orde is en er nu  jaarlijks een 
positief saldo is van meer dan 400.000 euro. Aangezien de verantwoordelijke 
wethouder ook de kritiek in ontvangst mag nemen als die er is, lijkt het ons gepast 
hem bij deze ook de verdiende complimenten te doen toekomen. 

De begroting van 2010 is ook aanzienlijk beter leesbaar dan de begroting van 2007. 
Er is een begin gemaakt met het formuleren van duidelijke doelstellingen en 
prestaties zodat de komende raad meer instrumenten heeft om haar kaderstellende 
en controlerende taak naar behoren uit te voeren. Ook daarvoor onze complimenten 
aan de leden van de klankbordgroep, het College en natuurlijk het ambtelijk 
apparaat. 

Het is wrang om te moeten constateren dat de economische crisis grote gaten zal 
slaan in wat nu nog een gezonde meerjarenbegroting is. Dat de door de rijksoverheid 
aangekondigde bezuinigingen een veelvoud zullen bedragen van het huidige 
positieve saldo lijkt onafwendbaar. GroenLinks is dan ook van mening dat de 
gemeente zich moet voorbereiden op financieel zwaar weer. We willen er daarom bij 
het College op aandringen om alles in het werk te stellen nu al aan de slag te gaan 
om de begroting nog eens goed door te lichten en zoveel als mogelijk crisisbestendig 
te maken. Concreet denken we hierbij aan het onderzoeken van mogelijkheden om 
lopende leningen vervroegd af te lossen en eventuele onderuitputting op te sporen. 
Ook willen we dat het investeringsschema nog eens goed tegen het licht wordt 
gehouden. Nu wordt er elk jaar geld overgeheveld, wat er op wijst dat we meer willen 
dan onze ambtelijke capaciteit toelaat. We zullen aan het einde van onze eerste 
termijn een motie indienen om het belang dat wij hechten aan deze oproep te 
onderstrepen en bij het College aandringen om over deze zaken snel duidelijkheid te 
verschaffen. 

De crisis vraagt naast financieel gezond verstand ook om investeringen. Eerder dit 
jaar is op initiatief van GroenLinks en de VVD structureel 125.000 euro per jaar 
beschikbaar gesteld voor het stimuleren van zonne-energie en na-isolatie van 
woningen. We zijn van mening dat dergelijke maatregelen de pijn van de 



economische crisis misschien enigszins kunnen verzachten. Dat geldt ook voor de 
impulsen die het College wil geven aan beleid om de hoge en snel oplopende 
jeugdwerkloosheid in onze regio terug te dringen en het stimuleren van de 
woningbouw. Wel dient de aandacht dan ook meer te liggen bij oppakken van 
woningbouwdossiers die in een afrondende fase zijn. Naar onze mening is de 
verantwoordelijke portefeuillehouder nu onevenredig veel tijd kwijt aan het opstellen 
van structuurvisies. Hoe belangrijk het maken van toekomstplannen ook is, ze mogen 
naar onze mening het afronden van dossiers en het daadwerkelijk realiseren van 
woningen niet in de weg staan. Een PvdA-coryfee zei ooit dat je in geouwehoer niet 
kunt wonen en de huidige portefeuillehouder zou zich die woorden als sociaal-
democraat ter harte moeten nemen. GroenLinks zelf zal op afzienbare termijn komen 
met een initiatiefvoorstel om het opvangen van familie in zogenaamde 
mantelzorgwoningen mogelijk te maken. Landelijk is hiervoor door verschillende 
partijen aandacht gevraagd en wij zijn van mening dat in een vergrijzende gemeente 
als Bergen beleid op dat gebied niet langer op zich mag laten wachten. We 
verwachten in januari met ons voorstel richting de raadscommissie te kunnen komen. 

Ook de discussie over voorzieningen dient doorgang te vinden, al zal het vinden van 
de noodzakelijke financiële middelen nog niet eenvoudig worden. Dat geldt wat ons 
betreft voor de discussie over het gemeentehuis, een familievoorziening in Egmond 
aan Zee en voor de situatie in Schoorl na het afbranden van de Blinkerd. Tel daarbij 
de problemen bij de bibliotheek, de financiële tekorten bij de GGD en het 
huisvestingprobleem van de consultatiebureaus en het moge duidelijk zijn dat wij de 
inzet van het College om de komende maanden verder te praten over het 
voorzieningenniveau van harte ondersteunen. Het is naar onze mening één van de 
meest urgente kwestie die moet worden opgepakt en we dringen daarom aan op 
spoed bij de behandeling van de verschillende dossiers.  

Het jaar 2009 is door het College uitgeroepen tot jaar van de participatie. Dat is op 
veel manieren zichtbaar geworden en heeft zijn vruchten afgeworpen. De discussies 
over de structuurvisies voor het landelijk gebied, Bergen Centrum, Egmond aan Zee 
en Schoorl  zijn op een hoger niveau gevoerd dan voorheen het geval was. Ook het 
wijkgericht werken is beter verankerd en  dat vertaalt zich hopelijk op termijn in meer 
draagvlak voor het lokaal bestuur. Dat we wat dat betreft nog een lange weg te gaan 
hebben blijkt wel uit het onderzoek “waar staat je gemeente”, waaruit we moeten 
concluderen dat het vertrouwen van de bevolking in raad en college nog steeds 
onder de maat is. Reden voor ons om in ieder geval te pleiten voor handhaving van 
het budget voor wijkgericht werken op €150.000, een bedrag dat vorig jaar 
incidenteel is vastgesteld door de raad. Wij zullen daarom door middel van een 
amendement voorstellen het beschikbare budget voor wijkgericht werken structureel 
met 50.000 euro te verhogen naar 150.000 euro. Dit budget is dit jaar voor het eerst 
ingezet en bijna volledig gebruikt.  Het is een goede manier om zonder 
bureaucratische rompslomp allerlei kleinere projecten te ondersteunen die de 



leefbaarheid ten goede komen. Dit jaar werd er o.a. een trapveldje in Egmond-
Binnen en een speelterrein in Camperduin mee opgeknapt.  

Dat je ook zonder allerlei dure bureaus de leefomgeving kunt opknappen blijkt uit de 
besteding van de 50.000 euro die de raad vorig jaar op initiatief van GroenLinks 
beschikbaar heeft gesteld voor het opknappen van het Slotkwartier. Inmiddels ligt er 
een uitvoeringsplan “Lamoraal op de schop” dat is opgesteld in goed overleg met de 
wijkvereniging en zijn de bewoners geïnformeerd. Het is de bedoeling om in maart 
2010 alle werkzaamheden af te ronden.  Volgend jaar staat ook de aanleg van een 
brug over de Slotgracht gepland. GroenLinks wil er op aandringen om bij die 
gelegenheid ook de Slotruïne op te knappen. Natuurlijk begrijpen wij dat 
besluitvorming over deze locatie later aan de orde is, maar de gemeente heeft een 
onderhoudsplicht en op dit moment liggen stenen van de ruïne los en verkeert het 
metselwerk in erbarmelijke staat. 

GroenLinks maakt zich – tot slot - zorgen over de stijging van de lokale lasten. Vooral 
voor huurders is deze volgend jaar fors, bijna 10%. Deze stijging komt volledig voor 
rekening van de verhoging van het tarief rioolrecht waarover vorig jaar door de raad 
een besluit is genomen. Volgend  jaar zal het tarief nog eens stijgen met maar liefst 
56 euro! Zelfs als we de afvalstoffenheffing dan weer niet hoeven te verhogen (zoals 
dit jaar) worden huurders opnieuw geconfronteerd met een stijging van de lokale 
lasten van meer dan elf procent. In deze economisch zware tijden juist de sociaal 
zwakkeren confronteren met een dergelijke stijging van de lokale lasten moet naar 
onze mening voorkomen worden. Gelukkig kan dat ook. Uit de programmabegroting 
blijkt dat de rioolvoorziening al een jaar eerder positief wordt dan vorig jaar is 
afgesproken. Die ruimte moet naar onze mening worden gebruikt om het riooltarief 
minder scherp te laten stijgen zodat de koopkracht van onze inwoners zoveel 
mogelijk intact blijft. Wij horen graag van het College waarom zij hebben besloten die 
financiële ruimte niet  te benutten om de lasten van onze inwoners te verlichten, 
maar zullen vooruitlopend op hun reactie vast een motie indienen om de tarieven 
opnieuw te berekenen en deze te laten vaststellen voordat de aanslagen in februari 
de deur uitgaan. GroenLinks is van mening dat onze inwoners niet nodeloos op 
kosten moeten worden gejaagd. We gaan ervan uit dat het College die mening met 
ons deelt, maar gaan natuurlijk graag in de tweede termijn de discussie aan als dat 
niet zo is. 

Alwin Hietbrink 

Fractievoorzitter GroenLinks Bergen   



 
 

 
 
Algemene Beschouwingen bij de begroting 2010, 
 
VOORZITTER,COLLEGE, RAADSLEDEN EN ANDERE TOEHOORDERS, 
 
Wij hebben na het lezen en bespreken van deze begroting een positief gevoel.  
Het college toont zich actief en is nog steeds vol plannen. Het gaat deze laatste maanden 
niet achterover zitten. Dat is terecht en wij vinden dat een goed teken. 
 
Er is deze raadsperiode heel wat bereikt! 
Kijken we alleen al naar de jaartallen achter de vastgestelde beleidsnota’s, dan is al duidelijk 
hoeveel er gedaan is. 
De Nieuwe Bergense School nu echt bijna klaar.  
De PVDA heeft zich altijd sterk gemaakt voor de nieuwe school. We hadden hem alleen 
graag toch nog wat “breder” willen zien. Beetje zeuren mag toch wel? 
Volgens Gerard Reve “ is zeuren niet erg, zolang God’s zegen er maar op rust”.  
 
Maar wat bereikt is zien we niet altijd zo duidelijk. We willen meer voortgang, zaken sneller 
opstarten, maar dat lukt niet altijd. De gemeente is immers geen familiebedrijf, waar de pater 
familias het voor het zeggen heeft. Een gemeentebestuur is een samenspel van 
verschillende gezichtspunten, ook wel denkramen genoemd die hopelijk tot afgewogen 
besluiten leiden.  
Maar, dat maakt het deelnemen aan een gemeentebestuur zo aantrekkelijk. Het is een 
dynamisch gebeuren. 
 
Wanneer dat deelnemen ook nog eens gefaciliteerd wordt door toegankelijke ambtenaren, 
die onze vragen goed en duidelijk beantwoorden en als de begroting goed leesbaar blijkt, 
vindt de PVDA dat we als gemeente goed bezig zijn. 
We gaan er van uit dat deze positieve lijn voortgezet gaat worden! 
 
Het sluitend zijn van deze begroting is jammer genoeg op dit moment geen enkele garantie 
voor de toekomst!  
In  de komende periode zullen er fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. 
Bergen is nu eenmaal een langgerekte gemeente met tenminste drie duidelijke kernen. 
 
De Partij van de Arbeid ondersteunt de voorstellen van het college, maar heeft toch nog wel 
enkele vragen en opmerkingen. 
Het is niet altijd makkelijk de verschillend onderdelen onder één programma onder te 
brengen. Daar kan volgens ons nog wel eens in een evaluatie over gesproken worden. 
 
Programma 1: prima, alleen een kleine opmerking. De aandacht voor de activiteiten van de 
raad vinden wij positief,  maar ook door de raad zullen daar inspanningen voor moeten 
worden gedaan. Hopelijk scoren we dan in 2010 beter bij het onderzoek: ”Waar staat je 
gemeente?” 
 
Programma 2: doelstelling passend voorzieningen niveau in alle kernen: Wij vinden dat de 
prestatie moet zijn: minimaal in stand houden voorzieningen aanbod in de kernen.(blz.34) 
Vraag :Vindt U dat ook? 
 



Programma 3: De doelstelling: “De inwoners zijn tevreden over de kwaliteit van 
dienstverlening…..  een 7,3”; vind ik als juf ruim voldoende maar niet goed genoeg voor de 
inwoners van de gemeente Bergen.(blz.37) 
Vraag: Is een 8 te hoog gegrepen?  
 
Programma 4: 
Als er iets dynamisch is dan is dat de ontwikkeling openbare ruimte!  
Vooral de Woningbouwstimulering maakt ons nieuwsgierig!( blz.43) 
 
Vraag 1:Hoe denkt U  “versneld woningplannen op te stellen en uit te voeren?”  
Vraag 2: Had hier niet minstens iets over parkeerbeleid moeten staan?? 
 
Programma 5: 
Klimaatbeleid onder dit programma vinden wij zo’n voorbeeld. Waarom hier? 
Het valt eigenlijk over alles heen!! Bij alles maken wij gebruik van ons leefmilieu en bewust 
leven moet altijd! 
Zou wat ons betreft  prominenter aanwezig moeten zijn. Een discussie met de raad hierover 
zal zeker volgen.  
Dus geen vraag aan het college, de raad is hier aan zet! 
Ik hoor mijn collega’s graag hierover. 
 
Het doel bij handhaven :” In Bergen wordt niet meer gebouwd in strijd met 
bestemmingsplannen” juichen wij toe! Maar dat stelt wel een extra eis aan maatwerk  in de 
vastgestelde bestemmingsplannen.(blz.51)  
 
Programma 6: 
Dat de hotels en recreatiebedrijven economische dragers zijn in onze gemeente is voor ons 
duidelijk. 
Echter wij weten er nog wel meer. 
Bijvoorbeeld:  de agrariërs, detailhandel en de hele zorgsector. Wij vinden dat er wel erg veel 
aandacht gaat naar de Toeristische sector in dit programma. Wij willen toch niet alleen “in de 
toeristisch-recreatieve sector een gezond ondernemersklimaat?”(blz.52) 
Vraag :Vindt u dat ook? 
Op blz. 53 Wat gaan we ervoor doen? 
“Realisatie familievoorziening in Egmond aan Zee?” 
Vraag: Wat is dat??  
 
Het is mooi dat het college de eigenheid van de kernen wil versterken. 
Maar ik hoop toch niet alleen in het kader van toerisme en recreatie.  
Toch ook vanuit leefbaarheid! Daarom moet er niet alleen staan “Behoud kwaliteit 
natuurschoon in Schoorl” maar in onze hele gemeente! We begrijpen dat er gezocht is naar 
iets specifieks voor Schoorl maar dit is voor ons te mager. 
Vraag: Kunt U iets specifieker een prestatie voor Schoorl benoemen? 
 
Programma 7:  
Ja, de voornemens moeten betaald worden! 
Lokale heffingen  
( Blz.106)Binnen onze fractie is hevig gediscussieerd over de vergelijking van de procentuele 
stijging van de woonlasten voor de “huurders en eigenaren” in de gemeente! Ik neem aan 
dat bij “eigenaren” eigenaar-bewoners wordt bedoelt. Deze vergelijking gaat mank en levert 
alleen maar misverstanden op. Als je 2 zaken procentueel wil vergelijken moeten dezelfde 
uitgangspunten worden gebruikt. Dat is hier niet het geval. Wij kwamen er niet uit. Gaarne 
nog een keer voor raadsleden verklaren, zo nodig alleen voor de PVDA,  wat hier de 
bedoeling van is. 
(blz.66) 



Ik ben blij dat ik na mijn vraag bij de eerste begrotingsbehandeling over het risico van 
Torensduin, dit risico nu duidelijk terug zie. Verder bij Grondbeleid:  
De gemeente Schoorl heeft ooit twee huizen aangekocht omdat ze beeldbepalend zouden 
zijn en bewaard moesten worden. Nu ligt er een sloopaanvraag. 
Is dit consistent beleid? Of is het fenomeen “beeldbepalend” aan erosie onderhevig? 
Over dit onderwerp dienen wij hierbij een motie in. 
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Begroting 2010 

Algemene beschouwing 3 november 2009 

Voorzitter,  

Dit is de laatste begroting van de onze gemeenteraad in deze samenstelling en tegelijkertijd ook een 
sluitende begroting, waarvoor de complimenten aan het College annex ambtelijke organisatie. Naar 
het idee van de VVD een reële begroting waarin met de bestaande middelen de lopende en meest 
haalbare projecten worden geactiveerd. Weinig ruimte derhalve voor nieuwe impulsen en vooral 
afmaken waar wij nu mee bezig zijn.  

Toch waren wij als VVD toch verrast door het verschil in inhoud van de Perspectiefnota 2010 en 
verder en deze begroting. De Perspectiefnota praat namelijk over een negatief saldo (meer uitgaven 
dan opbrengsten) vanaf 2011 en 2012. In de begroting 2010 staat een soortgelijke prognose, echter 
dan is deze positief voor genoemde jaren. Wij hebben begrepen dat de afgelopen circulaire alleszins 
meevalt, echter laten we ons niet rijk rekenen en vertrouwen op de halfjaarlijkse financiële 
circulaires die wij vanuit Den Haag krijgen. Want dat dat ook wel eens anders kan uitpakken, weet 
menig gemeente in Nederland.  

Wij zijn als VVD toch wat voorzichtiger en houden vast aan de prognose zoals omschreven in de 
Perspectiefnota 2010 en verder. Iets dat ook door bestuurders en de VNG wordt onderschreven. In 
VNG magazine van 25 september 2009 worden de consequenties van de Miljoenennota voor 
gemeenten beschreven. De VNG ziet investeringen van gemeenten in het gedrang komen door de 
aangekondigde rijksbezuinigingen van 20%. Gemeenten kunnen immers minder investeren als ze 
straks moeten inleveren, aldus de VNG in reactie op de Miljoenennota. De uitkeringen uit het 
Gemeentefonds zullen fors lager uitpakken, zo’n drie miljard, blijkt uit het VNG magazine van 9 
oktober jl.  en het is van belang je meerjarige uitgaven hierop af te stemmen of uit te stellen. Dat kan 
voor onze gemeente tot 2 maar ook 5 miljoen Euro bezuinigingen leiden, aldus wethouder Stam in de 
commissievergadering. De broekriem aantrekken, klinkt ook door in de lokale overheid. Maar ook 
onze inwoners ondervinden de effecten van de crisis. Hetzij door baanverlies, hetzij doordat zij 
gewoon minder te besteden hebben. Het is dan ook niet vanzelfsprekend voor de VVD om 
lastenverzwaring door te voeren in de vorm van hogere lokale heffingen. Ons credo: U bezuinigt (als 
burger), dus wij ook (als overheid)! is helder. 

Voorzitter, na deze korte inleiding wil ik graag in vogelvlucht een aantal programma’s doornemen. 
Inzake programma 1 ondersteunen wij de idee om bij ieder nieuw beleidstraject een 
participatieparagraaf op te nemen waarin kaderstellend het deelname niveau van belanghebbenden 
kan worden bepaald. E.e.a. conform de methodiek van de door BZK ontwikkelde participatieladder. 
Wij menen wel dat bij de invulling van een dergelijke paragraaf een financieel kostenplaatje moet 
worden gevoegd dat taakstellend is en de projectleider noopt tot scherp begroten. Ander punt waar 
wij binnen dit programma bij stil willen staan is veiligheid. We vinden het zorgwekkend dat 
politieposten gesloten of beperkt worden bemenst; wij hebben hier bij onze eigen 2e Kamerfractie al 



melding van gemaakt, echter vragen de portefeuillehouder hier blijvend aandacht voor te vragen bij 
de korpsleiding. Zeker gelet op de afgelopen bosbranden is met namen sociale veiligheid een 
belangrijk goed, meer blauw op straat kan hierbij helpen. 

 

Inzake programma 2 Samenleving, i.h.b. onderwijs en BSO, benadrukt de VVD het onderwerp natuur‐ 
en milieu educatie voor jongeren. Onlangs hebben wij gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer en 
derde partij in de kinderopvang over mogelijkheden van BSO in de locatie Zandspoor of elders. De 
VVD wil, indien dit concreet resulteert in BSO activiteiten met een sterke nadruk op natuur en milieu 
educatie, dergelijke samenwerking een impuls geven door het opzetten van pilot en hiervoor het 
door het College gereserveerde bedrag ad 30.000,‐ Euro voor dergelijke educatie doeleinden, 
reserveren voor de kern Schoorl. Wij hebben hiervoor een motie opgesteld. 

Inzake programma 3 Dienstverlening wordt stilgestaan bij de Wet Dwangsom. Er staat een 
verplichting op om alle verzoeken die burgers indienen, binnen een wettelijke termijn af te handelen. 
Onze vraag is of de ambtelijke organisatie hierop voldoende is geëquipeerd en zoniet of u dan ook 
rekening heeft gehouden met een te reserveren bedrag waar u wellicht een beroep moet doen. Idem 
dit geldt dit voor de passage over de handhaving waarin in 2010 wordt gesteld dat alle 
handhavingsverzoeken binnen de wettelijk termijn zijn afgehandeld. 

De programma’s rond ruimtelijke ontwikkeling en beheer openbare ruimte zijn tijdens de 
begrotingscommissie aan bod geweest. Wij vragen in het licht van de zandige oplossing van 
kustbescherming bij de Hondsbossche zeewering en daarmee uitbreiding van het strand van 
Camperduin aandacht voor de aanzuigende werking die dit zou kunnen hebben op het strandbezoek 
en de hiermee gepaarde gaande toename van mobiliteit in de kernen Schoorl, Groet en Camperduin. 
Ten aanzien van het parkeren bij Camperduin maken wij melding van de schade aan de 
parkeerinstallatie en het niet goed functioneren ervan. Ter dekking van de reparatiekosten e.d. 
hebben wij een amendement opgesteld. 

Tot slot bij dit programma een opmerking van beschouwende aard: we hebben legio ambities, de 
VVD blijft waarschuwen dat de lat niet te hoog wordt gelegd en dat deze in lijn zijn met wat 
financieel haalbaar is en kan worden gedragen door de ambtelijke organisatie. 

Inzake programma 6, programma onderdeel cultuur, vinden wij dat theater onderbelicht is. Wij zien 
dan ook graag dat theater als één van de beleidsprioriteiten van de cultuurnota wordt opgenomen. 
In het bijzonder willen wij een lans breken voor een haalbaarheidsonderzoek naar een open 
luchttheater (à la Amsterdamse Bostheater) in onze gemeente, hetgeen wij in een motie hebben 
verwoord.  

Inzake programma 7 Middelen, vinden wij het positief dat het College streeft naar een sluitende 
begroting. Wij begrijpen ook dat tegenover de uitgaven, inkomsten dienen te staan die deels uit 
lokale heffingen/belastingen bestaan. Echter, de wijze waarop zij dit onder meer met de 
geprognosticeerde OZB opbrengst denkt te doen, vinden wij twijfelachtig. De OZB‐opbrengsten 
worden aangepast aan de groei van de inflatie en zouden conform de begroting jaarlijks met 1,5% 
moeten stijgen. De huidige inflatie op basis van de laatste CBS‐cijfers van september 2009 ligt 
evenwel op 0,4% en zal voor heel 2009 gemiddeld op iets minder dan één procent komen. Ook met 



de huizenbouw loopt het niet zo’n vaart waardoor meer OZB verkregen zou kunnen worden. Voorts 
zal bij de aanslagen op basis van de peildatum de nieuwe, veelal lagere taxatiewaarde in acht moeten 
worden genomen. Wij denken dat het College zich hier overrekent en vragen hoe zij deze correctie 
denken te gaan opvangen. Wij lezen ook dat de jaarlijkse heffingen etc. met 2% worden verhoogd 
conform de afspraken in het Regeerakkoord. Desalniettemin is dat meer dan de inflatie. Tegelijkertijd 
lezen wij dat er flink wordt geïnvesteerd in het verbeteren en efficiënter maken van 
bedrijfsprocessen door invoering van ICT, borging van processen en uitbesteding (w.o. belastingen). 
In onze optiek zijn dit kostenbesparingen die inzichtelijk gemaakt dienen te worden en kunnen 
worden aangewend om tekorten aan de inkomstenkant te dekken. Wij willen dan ook dat het College 
bij programma onderdeel Baten en Lasten in het vervolg met een degelijk overzicht van baten kan 
komen uit kostenbesparende activiteiten. 

Tot zover de programma’s. Tot slot nog een opmerking inzake paragraaf A, weerstandsvermogen. 
Ook hier wordt wederom van risico management gesproken; wij hebben inmiddels begrepen dat hier 
het 4e kwartaal 2009 structureel aandacht aan zal worden besteed. Desalniettemin vinden wij de 
risico’s zoals zij staan beschreven op pagina 68 mager omschreven. Het betreffen open einden met 
zinsneden als: “wat de gevolgen hiervan zullen zijn, is nog niet duidelijk” of “de kosten die dit 
uiteindelijk met zich meebrengt, zijn op dit moment nog niet inzichtelijk”. Wat wij vragen zijn vooral 
beheersmaatregelen om die open einden te ondermijnen. Opdat ook de risicotabel op pagina 70 
beter kan worden beargumenteerd en kan worden voorzien van harde criteria op basis waarvan je 
kunt stellen dat een risico hoog, gemiddeld of laag is. Voorts pleiten wij ervoor de ontwikkelingen 
rond de bouw van een eventueel nieuw gemeentehuis in de risicoparagraaf mee te nemen. Gelet op 
de huidige financiële crisis en minder inkomsten vanuit Rijkswege, dient dit in een ander perspectief 
te worden geplaatst.  

Voorzitter, tot zover de eerste termijn.  
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