
  A 
 

AMENDEMENT 
 

 
 
Onderwerp 
 

Agendapunt 3. Vaststellen Meerjarenbegroting 2010-2013 

 Verlaging woonlasten huurders 
 

 De Raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 3 november 
2009,      
 

Inhoud Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
Beslispunt 1, toevoegen; 
 
waarbij het bedrag van de rioolheffing wordt vastgesteld op € 202, de 
minder opbrengst van € 388.000  te dekken uit de Nuongelden en vanaf 
2011 jaarlijks oplopend € 100.000 op te nemen in de begroting. 
 

Toelichting De lokale lasten zijn flink omhoog gegaan, voor de huurders stijgen de 
woonlasten zelfs met 9,8%. Een stijging van 5% voor de huurders is voor 
Gemeentebelangen al meer dan genoeg. 
Deze stijging is te realiseren door de rioolrechten tot € 202 te laten stijgen 
en niet tot € 224. Daardoor stijgen de woonlasten voor iedereen minder 
dan in de begroting staat en blijft de stijging voor huurders beperkt tot 5%. 
Woonlasten huurders 2009 € 459, plus 5% geeft € 482. De 
afvalstoffenheffing 2010 is € 280, met een stijging van de rioolheffing van 
€ 202 komen de woonlasten 2010 voor de huurders uit op de €482. 
De minder opbrengsten bedragen € 388.000, deze kunnen in 2010 gedekt 
worden uit de Nuongelden en vervolgens stap voor stap met jaarlijks 
oplopend € 100.000 uit de begroting. In 2014 is het gehele bedrag dan 
opgenomen in de begroting. 
 

Naam en 
ondertekening 

 
 
Janina Luttik-Swart 
 

 



  D 
 

AMENDEMENT            
 

 
Onderwerp 
 

Agendapunt 3. Vaststellen meerjarenbegroting 2010 ‐ 2013 

  Wijkgericht werken 
 

  De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 3 
november 2009  
 

Inhoud   
Ondergetekende(n) stelt (stellen) het volgende amendement 
voor: 
 
Beslispunt 3 aan te vullen met de volgende zinsnede 
  
Het budget voor wijkgericht werken structureel met €50.000 
euro te verhogen 
 
En de dekking hiervoor (€50.000) te vinden  uit de Stelpost 
verdieping bestaand beleid 
 

Toelichting   
De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten met ingang van 2010 
structureel € 100.000 te reserveren voor wijkgericht werken. 
Afgelopen periode was er incidenteel extra geld beschikbaar 
gesteld tot een hoogte van € 150.000. Dat bedrag is bijna geheel 
ingezet. Aangezien deze gelden een snelle, effectieve en 
laagdrempelige manier zijn om de leefbaarheid in de gemeente 
te vergroten is het naar onze mening van groot belang het dit 
jaar vastgestelde bedrag structureel te maken. 
    

Naam en ondertekening   

 
 
 
Alwin Hietbrink 

 



  B 
 

AMENDEMENT 
 

 
Onderwerp Agendapunt 3. Vaststellen Meerjarenbegroting 2010 –2013 

 
 Aanpassing tekst Programmabegroting 2010 

 

Aanhef De Raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  3 november 2009,        
 

Inhoud Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
Het beslispunt inzake de gesubsidieerde combinatie functionarissen (als bedoeld in de 
begroting in 2.3 op blz. 14 “co-financiering combinatiefunctionarissen”) tekstueel aan te 
passen annex uit te breiden met: 
  
“ door het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer 
kunst- en cultuurvormen”. 
 
Voorts de benaming ‘vakdocent gymnastiek’ te vervangen door de term ‘sportdocent’. 
 

Toelichting Op blz. 14 van de programma begroting staat in 2.3 iets over in aanvang gesubsidieerde 
combinatie functionarissen. Het College heeft dit ingevuld als een pure 
sportaangelegenheid. De minister van VWS heeft een wat bredere doelstelling op het 
oog, zie de onderstaande ambities van de minister van VWS, zie kader onder. 
 
Ambities combinatie functionarissen (bron: Ministerie van VWS) 

Op het gebied van brede scholen, sport en cultuur heeft het kabinet de volgende 
ambities: 

de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in owel het 
primair als het voortgezet onderwijs, zodat een rijke leeromgeving kan worden gecreëerd 
waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, waarbij een dekkend aanbod wordt 
gerealiseerd in de 40 krachtwijken; 

de versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de 
inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; 

het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle 
leerlingen; 

het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en 
cultuurvormen; 

de realisering van circa 2500 combinatiefuncties tussen (brede) scholen, 
sportverenigingen en culturele instellingen. 

Inzake de gebruikte term vakdocent gymnastiek is deze term wat eenzijdig en oubollig. 
Volgens ons kan de sportdocent beter worden aangewend: 
http://www.gmw.rug.nl/fwn/data/ufoprofielen/Studentgerichte_Ondersteuning/Sportdocen
t.pdf ) 

Naam en 
ondertekening 

 
 
Drs. C. Roem 

 

http://www.gmw.rug.nl/fwn/data/ufoprofielen/Studentgerichte_Ondersteuning/Sportdocent.pdf
http://www.gmw.rug.nl/fwn/data/ufoprofielen/Studentgerichte_Ondersteuning/Sportdocent.pdf


  C 
 

AMENDEMENT 
 

 
 
Onderwerp 
 

Agendapunt 3. Vaststellen Meerjarenbegroting 2010 – 2013 

 Parkeerinstallatie Hargen aan Zee 
 

  De Raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  3 november 
2009,        
 

Inhoud Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
Toevoegen aan beslispunt 3: 
 
In de begroting 2010 een incidentele post van € 75.000 op te nemen 
voor de kosten die de reparatie c.q systeem wijziging van de parkeer 
installatie Hargen aan Zee mee zich mee brengen.  
 

Toelichting De installatie van de parkeerinstallatie bij Hargen aan Zee is dermate 
gemolesteerd dat deze hierna niet meer in werking is geweest . 
Het college heeft op vragen van onze fractie aangegeven dat de kosten 
niet in de jaarrekening waren meegenomen omdat nog niet was 
vastgesteld hoe met de ontstane situatie zou worden omgegaan. 
De door ons genoemde schatting van € 50.000,- werd niet weersproken. 
Derhalve lijkt het ons reëel om de schade inschatting op € 75.000,- te 
zetten, mede in het licht van de totale kosten van de installatie, het feit 
dat er nog geen reparatie heeft plaats gevonden en daarom e.e.a. wel 
eens hoger zou kunnen uitvallen. 
 

Naam en 
ondertekening 

 
 
Drs. C. Roem 

 



   5 
 

MOTIE 
 

 
Onderwerp Agendapunt 3: Vaststellen Meerjarenbegroting 2010 – 2013 

 
 Cumulatie veiligheidsrisico’s gemeente Bergen NH 

 
Aanhef De Raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 3 

november 2009,  
 

Inhoud 
 

 

Vaststellende dat,  
 
• de gemeente Bergen gedurig problemen kent met de 

bereikbaarheid van de kust; 
• de gemeente dichtbij het kernreactorcentrum Petten ligt, 

waar plannen zijn voor de nieuw te bouwen Pallasinstallatie; 
• de gemeente dichtbij ligt bij een – door deskundigen 

vastgestelde- sterk dalende  Hondsbossche Zeewering; 
• de gemeente ligt langs de kuststrook waarbij voor 

verschillende stukken de naamgeving ‘Zwakke Schakels’ van 
toepassing is; 

• de gemeente een groot duingebied heeft waar de afgelopen 
tijd verschillende malen forse duin/bosbranden hebben 
gewoed; 

• de gemeente in zicht is om via de RijksCoördinatieRegeling 
(RCR) en het Rijks InpassingsPlan (RIP) door de landelijke 
overheid te worden gekozen als locatie voor ‘Gasrotonde 
Europa’; 

• de gemeente door het ontrekken van aardgas al toe viermaal 
toe is getroffen door aardbevingen bij een maximum van 3.5 
op de Schaal van Richter; 

 
Overwegende dat,  
 
• de kans op bevingen door het gasopslagproject 

onverminderd groot is (TNO en MIT) en dat bevingen 
volgens deskundigen extra daling van de Hondsbossche 
Zeewering tot gevolg zullen hebben; 

• mede gelet op bovengenoemde feiten de gemeente Bergen 
NH een bijzonder hoog veiligheidsrisicoprofiel heeft; 

• in eerdere overleggen met Provincie en Rijk deze risico’s 
niet, althans in onvoldoende mate, worden onderkend; 

• de waarborgen op het terrein van veiligheid in de diepe 
ondergrond voor een belangrijk deel bestaan uit 
modelmatige studies en berekeningen, die daarmee geen 
garantie bieden omtrent de veiligheid van het (gas)project; 

• nadere regelgeving omtrent cumulatie van veiligheidsrisico’s 
noodzakelijk is; 

• door een samenstel van wetgeving, vergunningen en 
privaatrechtelijke afspraken geborgd moet worden dat de 
gemeente Bergen NH geen onaanvaardbare risico’s loopt; 

 



 
Conclusie 
 

 

Spreekt uit dat het college, 
 

• het kabinet dan wel de Staten-Generaal verzoekt om 
wetgeving, die nadere regels stelt voor een aanvaardbaar 
plafond bij cumulatie van veiligheidsrisico’s; 

• de minister van Economische Zaken, de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en/of 
de minister van Verkeer en Waterstaat verzoeken bij elke 
vergunningverlening nadere voorwaarden te stellen inzake 
cumulatie van veiligheidsrisico’s; 

• Gedeputeerde Staten, dan wel Provinciale Staten verzoekt 
bij elke vergunningverlening nadere voorwaarden te stellen 
voor een aanvaardbaar plafond bij cumulatie van 
veiligheidsrisico’s. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
Naam en ondertekening 
 
 
 
 

 
 
 

Hans Haring 
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MOTIE 
 

 
 
Onderwerp Agendapunt 3. Meerjarenbegroting 2010-2013 

 
 Verkeersbordenvrij 

 
Aanhef De Raad van de gemeente  Bergen in vergadering bijeen op  

3 november 2009,  
    

Inhoud Overwegende dat: 
 
1. een woud van verkeersborden de bermen in Bergen ontsieren; 
2. gebleken is dat deze verkeersregelingen binnen 30km-zones niet de 

veiligheid versterken doch eerder een gevaar betekenen doordat nu 
verkeersrechten ‘genomen’ worden; 

3. door de vermeende onveiligheid bij het verwijderen van de 
verkeersborden in 30km-zones, het verkeersgedrag wordt gewijzigd 
en er juist oplettender en voorzichtiger door het snelverkeer wordt 
gereden; 

4. het aantal borden nu zo talrijk is, dat op de borden nog nauwelijks 
wordt gelet en daardoor weinig functioneel zijn; 

5. in de gemeente Lekkerkerk goede ervaring is opgedaan met een 
experiment waarbij verkeersborden zijn verwijderd; 

6. in de kosten van beheer kan worden bespaard indien er minder 
borden staan. 

 
Conclusie 
 

Draagt het college op 
 
met voorstellen te komen waarin de mogelijkheden en consequenties 
van een experiment tot een verkeersbordenvrij gebied worden 
aangegeven. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Naam en 
ondertekening 

 
 
Janina Luttik-Swart 

 
 



   3 
 

MOTIE 
 

 
 
Onderwerp 
 

Agendapunt 3. Vaststellen Meerjarenbegroting 2010-2013 
 

 Visie accommodatiebeleid 
 

Aanhef De Raad van de gemeente  Bergen in vergadering bijeen op    
3 november 2009, 
 

Inhoud Overwegende dat: 
 
1. de notitie accommodatiebeleid nog niet is geagendeerd; 
2. kaders voor een beleid nu ontbreken; 
3. duidelijkheid gewenst is omtrent het voorzieningenniveau in de 

kernen; 
4. er financieel en functioneel voordeel gehaald kan worden door 

instellingen in een accommodatie gezamenlijk onder te brengen; 
5. na het vaststellen van kaders ad hoc beslissingen voorkomen kunnen 

worden; 
6. keuzes maken op het gebied van jeugd en ouderenzorg, 

infrastructuur, woningbouw, parkeergelegenheid hier indirect mee te 
maken hebben. 

Conclusie 
 

Draagt het college op  
 
met een lange termijn visie te komen voor het accommodatiebeleid gericht 
op het gewenste voorzieningenniveau. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

Naam en 
ondertekening 

 
 
Janina Luttik-Swart 

 
 



   2 
 

MOTIE 
 

 
 
Onderwerp 
 

Agendapunt 3. Vaststellen Meerjarenbegroting 2010-2013 
 

 Instellen egalisatiefonds wijkbudgetten 
 

Aanhef De Raad van de gemeente  Bergen in vergadering bijeen op    
3 november 2009, 
 

Inhoud Overwegende dat: 
1. dat er nu een structureel jaarlijks budget van € 100.000 is dat in 

overleg met de wijkverenigingen besteed kan worden;  
2. de overschotten van de gelden nu aan de algemene middelen 

vervallen; 
3. Het gewenst is om overschotten te reserveren om grotere projecten 

mogelijk te maken; 
4. dat wijkverenigingen de ‘ruimte’  moeten krijgen om zelf het tijdstip te 

bepalen om voor de wijk een zinvolle investering te doen; 
 

Conclusie 
 

Draagt het college op 
 
Een egalisatiefonds Wijkbudgetten in te stellen waarin het geld gestort 
wordt. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

Naam en 
ondertekening 

 
 
Janina Luttik-Swart 

 
 



   1 
 

MOTIE 
 

 
Onderwerp 
 

Agendapunt 3. Vaststellen Meerjarenbegroting 2010-2013 
 

 Wijkvoorzieningen in Schoorl 
 

Aanhef De Raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  
3 november 2009  
 

Inhoud Overwegende dat: 
1. de Blinkerd en de Oorsprong belangrijke voorzieningen zijn voor de 

kern Schoorl; 
2. de Oorsprong in 2007 al verkocht is aan Kennemer Wonen; 
3. de intentie er is om te gaan samenwerken waarover de werkgroep 

accommodatiebeleid Schoorl zich positief heeft uitgelaten;  
4. samenwerking tussen de Blinkerd en de Oorsprong consequenties 

heeft; 
5. verschillende functies in de Blinkerd geïntegreerd kunnen worden; 
6. een alternatieve locatie voor een nieuw multifunctioneel gebouw niet 

uitgesloten moet worden (N9); 
7. de gemeente samenwerking tussen voorzieningen ondersteunt 

waarbij van de gemeente verwacht mag worden dat zij hiervoor 
middelen beschikbaar stelt;  

8. de Raad geïnformeerd wil worden over de bouwplannen en 
samenwerkingsplannen die er zijn en de financiële haalbaarheid 
hiervan; 

9. de Raad vindt dat welzijnvoorzieningen op dit ogenblik  prioriteit heeft. 
 

Conclusie 
 

Draagt het college op 
  
• zo spoedig mogelijk de resultaten van de samenwerkingsgesprekken 

voor te leggen aan de Raad;  
• aan de hand van de resultaten met een plan van aanpak te komen 

(uiterlijk 1e kwartaal 2010); 
• in het plan van aanpak te benoemen welke financiële middelen 

hiermee gemoeid zijn en met een voorstel naar de Raad komen om 
medewerking te vragen om e.e.a. ander te kunnen realiseren.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Naam en 
ondertekening 

 
 
Janina Luttik-Swart 
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MOTIE 
 

 
Onderwerp Agendapunt 3: Vaststellen Meerjarenbegroting 2010 – 2013 

 
 Onderzoek meerjarenbegroting 

 
Aanhef De Raad van de gemeente Bergen bijeen in vergadering op 3 

november 2009, 
 

Inhoud 
 
 

 
 

Overwegende dat: 
• De economische crisis en de komende - door de 

rijksoverheid opgelegde - bezuinigingen ons noodzaken om 
de begroting opnieuw onder de loep te nemen; 

• Er mogelijk leningen lopen waarvan het rendabel is deze op 
korte termijn af te lossen; 

• Er mogelijk sprake is van onderuitputting; 
• Er de afgelopen jaren telkens geld wordt overgeheveld;  
• Ook dit jaar weer meer dan 6,5 miljoen euro aan 

investeringen wordt doorgeschoven naar 2010; 
• Dat dit aanleiding moet zijn om het investeringsschema nog 

eens goed tegen het licht te houden 
 
Van oordeel dat: 
• Het van belang is de mogelijkheden om leningen af te 

lossen, onderuitputting en een eventuele aanpassing van het 
investeringsschema goed te onderzoeken voordat er over 
eventuele bezuinigingen gaat worden gesproken; 

• Er nu nog voldoende tijd is om dit te onderzoeken voordat de 
uiteindelijke gevolgen van de door het Rijk opgelegde 
bezuinigingen duidelijk worden 
 

Conclusie 
 

 

Draagt het college op 
• Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om lopende 

leningen versneld af te lossen; 
• Te onderzoeken of er sprake is van onderuitputting van 

budgetten; 
• Te onderzoeken of er aanleiding is om het 

investeringsschema aan te passen in het licht van de jaarlijks 
terugkerende overhevelingsoperaties van het College; 

• De raad in de Voorjaarsnota 2010 de uitkomsten van deze 
onderzoeken voor te leggen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Naam en ondertekening 
 

 
 

 
Alwin Hietbrink 
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MOTIE 
 

 
Onderwerp Agendapunt 3: Vaststellen Meerjarenbegroting 2010 - 2013 

 
 Opknappen Slotkwartier 

 
Aanhef De Raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 3 

november 2009, 
  

Inhoud 
 
 

 

Overwegende dat: 
 
• Er vorig jaar een bedrag van €50.000 beschikbaar is gesteld 

voor het opknappen van het Slotkwartier in Egmond aan den 
Hoef 

• Dit bedrag in 2009 en 2010 geïnvesteerd gaat worden in een 
opknapbeurt van het Slotpark en omgeving (“Lamoraal op de 
schop”); 

• Volgend jaar een brug wordt aangelegd over de Slotgracht; 
• De slotruïne in een deplorabele staat verkeert (losliggende 

stenen, slecht metselwerk etc.) 
 

Van oordeel dat: 
 
• Het verrichten van onderhoud aan de Slotruïne een 

noodzakelijk onderdeel is van de opknapbeurt van het 
Slotkwartier 

 
Conclusie 
 

 

Draagt het college op 
 
• Het verrichten van het noodzakelijke onderhoud aan de 

Slotruïne mee te nemen bij de uitvoering van het project 
“Lamoraal op de schop” 

• Eventuele uitgaven die het reguliere onderhoudsbudget te 
boven gaan te bekostigen uit de beschikbaar gestelde 
gelden voor het opknappen van de openbare ruimte 
  

En gaat over tot de orde van de dag 
 

Naam en ondertekening 

 
 
 
Alwin Hietbrink 
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MOTIE 
 

 
 
Onderwerp Agendapunt 3. Vaststellen Meerjarenbegroting 2010 – 2013 

 
 Verlaging lokale lastendruk 

 
Aanhef De Raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 3 

november 2009 
 

Inhoud 
 

 

Overwegende dat: 
 
• Vorig jaar is besloten het tarief rioolrecht te verhogen 

conform het collegevoorstel dat werd gepresenteerd in de 
perspectiefnota 2008 (p. 29-33). Dienovereenkomstig is het 
tarief verhoogd naar 179 euro en stijgt het volgend jaar 
verder naar 224 euro. In 2011 zou het tarief moeten 
doorstijgen naar 280 euro; 

• Het gevolg van deze tariefverhoging is dat de lokale lasten 
volgend jaar forst stijgen met 6,4% en 9,8% voor resp. 
eigenaren en huurders (concept PB 2010, p. 106);  

• Deze stijging het exclusieve gevolg is van de verhoging 
van het riooltarief (afvalstoffenheffing blijft gelijk, OZB stijgt 
trendmatig); 

• Deze stijging noodzakelijk was om in 2013 weer een 
positieve voorziening te hebben; 

• Nu blijkt dat de voorziening ruim een jaar eerder positief 
wordt (zie PB 2010, p. 101). Eind 2011 is er nog een tekort 
van 53.000 euro (PB 2010, p. 127) tegenover de eerder 
geprognosticeerde 752.000 euro (Perspectiefnota 2008, p. 
32); 

 
Van oordeel dat: 
 
• Er geen dringende noodzaak is eerder dan ultimo 2013 een 

positieve voorziening te hebben; 
• De positieve ontwikkeling van het afgelopen jaar ruimte biedt 

om de forse stijging van de lokale lastendruk voor de 
komende jaren te beperken; 

• De gemeente er alles aan moet doen om inwoners niet 
nodeloos te confronteren met een stijging van de lokale 
lastendruk, zeker niet in de economische barre tijden die 
eraan komen. 

 
Conclusie 
 

 

Draagt het College op 
 
• Op zo kort mogelijke termijn een nieuw tarief rioolrecht te 

berekenen op basis van de positieve ontwikkeling van de 
voorziening het afgelopen jaar; 

• Daarbij als uitgangspunt te hanteren dat de voorziening 
ultimo 2013 weer positief is en daarna een kostendekkend 



tarief rioolrecht wordt geheven 
• En dit nieuwe tarief uiterlijk in januari, maar in ieder geval 

voor het versturen van de aanslagen 2010 te laten 
vaststellen door de gemeenteraad. 

   
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Naam en ondertekening 
 

 
 
Alwin Hietbrink 
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MOTIE 
 

 
 
Onderwerp Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 

 
 Sloopvergunning Heerenweg 389 Camperduin 

 
Aanhef De Raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 3 

november 2009 
 

Inhoud 
 

 

Van oordeel dat: 
• reeds in 2000 door de gemeenteraad van de vm. gemeente 

Schoorl is aangegeven dat het pand Heerenweg 389 van 
bijzondere cultuurhistorische betekenis is en dit besluit in 
2005 door de gemeenteraad van Bergen is herbevestigd; 

• deze bijzondere betekenis ondermeer tot uiting komt door de 
beschrijving uit het boek Schoorl in Architectuur (1984)”: 
Eenvoudig arbeidershuisje met datering omstreeks 1862. 
Een huisje van belang vanwege zijn volkskundige waarde 
dat landschappelijk fraai is gelegen nabij de duinen en zee. 

 
Van mening dat: 
• het huis én de plek vragen om een zorgvuldige afweging hoe 

de cultuurhistorische betekenis van de woning en de 
bijzondere landschappelijke omgeving zo goed mogelijk 
gewaarborgd blijft. 

 
Conclusie 
 

 

Roept het college op om 
 
1. De ingeslagen weg van aanvraag sloopvergunning en sloop 

van de woning stop te zetten; 
2. Een plan te ontwikkelen hoe het pand Heerenweg 389 de 

cultuurhistorische en landschappelijke waarde kan blijven 
behouden; 

3. Dit plan aan de gemeenteraad voor te leggen als uitwerking 
van Grondbeleid. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Naam en ondertekening  

 
 
 
A. van der Leij 
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MOTIE 
 

 
 
Onderwerp Agendapunt 3: Vaststellen Meerjarenbegroting 2010 - 2013 

 
Onderwerp Natuur en milieu educatie 

 
Aanhef De Raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 

3 november 2009 
 

Inhoud 
 
 

Van mening dat, 
 
natuur en milieu educatie aan jongeren een belangrijke bijdrage 
levert aan het kennisniveau over flora, fauna; 
 
met dergelijke programma’s niet jong  genoeg kan worden 
begonnen; 
 
Buitenschoolse Opvang (BSO) hier een rol in kan spelen en dat 
Staatsbosbeheer met haar (nieuwe) bezoekerscentrum “het 
Zandspoor” (vanaf 3 juni 2010 verder als “Schoorlse Duinen”) 
hier een platform voor kan bieden. 
 

Conclusie 
 

. 
 

Verzoekt het college: 
 

1. Contact te leggen met Staatsbosbeheer en een binnen 
onze gemeente opererende instelling die BSO faciliteert. 

2. Partijen te verzoeken middels een pilot “BSO en natuur- 
en milieu educatie” invulling te geven aan een dergelijk 
educatief programma 

3. Hierbij de kern Schoorl annex het genoemde 
bezoekerscentrum bij betrekt; 

4. Hiervoor gebruik maakt van het in de begroting 
beschikbare bedrag van 30.000,- Euro .  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Naam en ondertekening 
 

 
 

 

 
 
 

Drs. C. Roem 
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MOTIE 
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 Programma 6 Cultuur 

 
Aanhef De Raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 3 

november 2009 
 

Inhoud 
 

 

Van oordeel dat 
 
het cultuur aanbod in onze gemeente een belangrijke sociaal 
economische factor kent en regionale annex nationale betekenis 
heeft; 
 
Van mening dat  
theater in het totale cultuuraanbod als kunstvorm relatief 
onderbelicht is geweest en dat de behoefte aan een structurele 
plaats c.q. accommodatie voor deze kunstvorm gewenst is. 
 

Conclusie 
 

 

Verzoekt het college 
 
om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het realiseren 
van een open luchttheater in één van onze kernen annex de 
haalbaarheid hiervan. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Toelichting De VVD vindt dat theater relatief onderbelicht is geweest in de 
afgelopen raadsperiode en wil dan ook een lans breken voor 
deze kunstvorm door haar een structurele plaats/accommodatie 
te geven binnen onze gemeente. Onze gedachten gaan hierbij 
uit naar een open luchttheater (analoog aan die in het 
Amsterdamse Bos) waar gedurende de zomermaanden 
structureel voorstellingen kunnen worden gegeven door zowel 
amateur als professionele gezelschappen. 
  

Naam en ondertekening  

 
 
Drs. C. Roem 
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