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Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 3 november 2009 

 
voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

dhr. J.W. Apeldoorn (CDA), mw. J.W.W.M. Boers (CDA), dhr. M.J. Bijl (GB), 
mw. M.E. Diels (GB), dhr. P. Edelschaap (GL), dhr. N.C.J. Groot (CDA), dhr. 
J.A.M. Haring (GB), dhr. A. Hietbrink (GL), mw. J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA), 
dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA), mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. A.H. v.d. Leij 
(PvdA), mw. J.L. Luttik-Swart (GB), dhr. A. Maarsse (BOBbes), dhr. T. 
Meedendorp (VVD), dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA), dhr. C. Roem (VVD), dhr. 
H.G.J.J. Schiering (GB), dhr. D. Zwart (CDA) 

aanwezige 
collegeleden 
 

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

gemeente 
secretaris 
 

dhr. R. Groninger 

afwezig 
 

dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD), dhr. R. de Jong (fractie De Jong), dhr. J. 
Korver (PvdA), mw. A.M. de Ruiter (D66). 

 
 
agendapunt  1. Opening. 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom bij 
deze memorabele vergadering. De laatste begrotingsraad voor de 
verkiezingen. 

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw De Ruiter (D66), dhr. 
Houtenbos (VVD), dhr. De Jong (fractie De Jong), dhr. Korver (PvdA). 

Op voorstel van mevrouw Kindt (PvdA) besluit de raad als blijk van aandacht 
aan de heer Korver, een attentie te sturen. 

 
 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda. 

besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
agendapunt  3. Voorstel betreft vaststelling meerjarenbegroting 2010-2013. 

voorgesteld 
besluit 

1. De programmabegroting 2010, inclusief errata, paragrafen en bijlagen 
vast te stellen. 
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2. De genoemde autonome ontwikkelingen vast te stellen. 
3. De voorstellen voor nieuw beleid vast te stellen. 
4. De jaarschijf 2010 van het investeringsplan 2010-2013 vast te stellen. 
5. Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 

2010 van het investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval). 
6. De bij beslispunt 2 tot en met 5 behorende begrotingswijzigingen vast te 

stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Noot: als bijlage bij dit verslag worden de integrale teksten van de algemene 
beschouwingen en de ingediende amendementen en moties toegevoegd. 
 
Eerste termijn. 
 
Namens GB spreekt mevrouw Luttik. 
Door GB worden de volgende stukken ingediend: 
Motie (nr. 1)  - wijkvoorzieningen in Schoorl. 
Motie (nr. 2)  - egalisatiefonds wijkbudgetten. 
Motie (nr. 3)  - visie accommodatiebeleid. 
Motie (nr. 4)  - verkeersbordenvrij. 
Motie (nr. 5)  - cumulatie veiligheidsrisico’s gemeente Bergen. 
Amendement (A) – verlaging woonlasten huurders. 
 
Voor de PvdA, voert mevrouw Kindt het woord. 
De PvdA dient een motie (nr. 11) in over sloopvergunning Heerenweg 389 
Camperduinen. Omdat deze motie vreemd aan de orde van de agenda is, 
wordt de motie na afronding van de bespreking over de meerjarenbegroting, 
aan de orde gesteld. 
 
De heer Groot spreekt namens het CDA. 
 
Namens de VVD spreekt de heer Roem.  
De VVD dient de volgende stukken in: 
Motie (nr. 6)  - natuur en milieu educatie. 
Motie (nr. 7) - programma 6 cultuur. 
Amendement B – aanpassing tekst programmabegroting 2010. 
Amendement C – parkeerinstallatie Hargen aan Zee. 
 
De heer Hietbrink spreekt voor GL. 
GL dient de volgende stukken in: 
Motie (nr. 8)  - verlaging lokale lastendruk. 
Motie (nr. 9)  - opknappen Slotkwartier. 
Motie (nr. 10) - onderzoek meerjarenbegroting. 
Amendement D –  € 50.000 meer voor wijkgericht werken. 
 
Voor BOBbes spreekt de heer Maarsse. 
 
Reactie college op de eerste termijn. 
 
De heer Stam bedankt voor de gegeven complimenten en brengt deze over 
naar de organisatie. Deze meerjarenbegroting is de afronding van vier jaar 
hard werken. Bergen heeft een degelijke financiële positie gekregen. 
Desondanks zal het voor de nieuwe raad een zware taak zijn om het hoofd te 
bieden aan de toekomstige ontwikkelingen. Het college kijkt met gepaste trots 
naar het degelijke fundament dat nu voorligt. 
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Reagerend op de inbreng van de fracties, zegt de heer Stam het volgende. 
- Relatie met de burgers. Er is het afgelopen jaar bewust gekozen voor 

participatie. Hieraan is ook hard gewerkt. De indruk bestaat dat 80 tot 90% 
zijn beslag heeft gekregen, hetgeen ook te merken is. De heer Stam is 
van mening dat de gemeente af moet van de vooringenomenheid dat het 
niet goed zou gaan. Iedere burger kan deelnemen aan de 
beleidsvoorbereiding in de gemeente. Hiertoe wordt de gelegenheid ook 
gegeven. Niet deelnemen is een keuze van de burger zelf. 

- Doorschuiven investeringen. Dat investeringen worden doorgeschoven 
betekent niet dat er geen voorbereidingen plaatsvinden. Er zijn factoren 
als overleg en participatie, die zodanig veel tijd kosten, dat de investering 
doorgeschoven moet worden. Er wordt naar gestreefd om de 
voorbereiding van investeringen naar voren te halen. Dit vraagt een 
andere manier van werken. 

 - Projecten ruimtelijke ordening. Voor een belangrijk deel zijn projecten 
afhankelijk van derden. De heer Stam doet verslag van de ontwikkelingen 
rond het project accommodatiebeleid. Sociale woningbouw is geen 
probleem. Het is inmiddels een gegeven dat de prijzen van woningen op 
de zogenaamde “tussenmarkt” op slot zitten. 

- Verre toekomstvisie. Hierbij moeten de bouwprojecten niet vergeten 
worden. Een toekomstvisie is nodig om toekomstige bouwprojecten in te 
vullen. Goed onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijkheden 
binnen locaties (vb. Watertoren en Egmondia) om te kunnen bepalen wat 
de speelruimte is. Dat kost tijd. Wanneer niet vanuit een breder kader 
wordt gekeken naar een gebied, dat wordt het zicht op zaken verloren. 

- Grip op risico’s. Hieraan wordt gewerkt. Op dit moment worden de 
meetpunten voor risico’s geformuleerd. 

 
Reagerend op de ingediende moties en amendementen, het volgende. 
- Motie 2 en amendement D – budget wijkgericht werken. Het college 

adviseert geen invulling te geven aan de motie en het amendement. Het 
college is er voorstander van om eerst de resultaten van de evaluatie na 2 
a 3 jaar over de besteding van de budgetten af te wachten.  

- Motie 8 en amendement A – verlaging woonlasten. 
 De gemeente dient zich te houden aan de voorwaarden van de provincie 

over hoe lang en in hoeverre voorzieningen negatief mogen blijven. Met 
betrekking tot het riool is er sprake van een achterstand investeringen. Dit 
heeft onder meer te maken met de wateroverlast. Het college ziet wellicht 
mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wens van de raad. De 
bekostiging moet zodanig plaatsvinden dat dit past binnen de afspraken 
met de provincie. Het college stelt voor om motie 8 over te nemen. Het 
college komt in januari met een notitie waarin het alternatieven zal 
aandragen. Het college verzoekt GB amendement D in te trekken. 

- Motie 10 – onderzoek meerjarenbegroting. In het 
portefeuillehouderoverleg is inmiddels een concept notitie besproken over 
het vervroegd aflossen van leningen. Een en ander wordt nog aan de raad 
voorgelegd. 

- Motie 9 – opknappen Slotkwartier. Het college staat niet onwelwillend ten 
opzichte van de motie. Echter het college wil eerst de kosten goed in kaart 
brengen. Het college is er geen voorstander van om nu reeds geld te 
reserveren terwijl de kosten niet bekend zijn. Het college stelt voor de 
motie aan te houden. Het college probeert voor de verkiezingen met 
alternatieve voorstellen te komen. 
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Reactie mevrouw Trap. 
- Huursom Nieuwe Bergense School. Er is het college niets bekend over 

overschrijding van de huursom. De bedragen opgenomen in de begroting 
van de school, zijn hetzelfde gebleven. 

- Kranenburg. Het beschikbaar gestelde krediet van € 200.000 is niet 
overschreden. Er zijn kosten gemaakt. Dit zitten in het 
voorbereidingskrediet. 

- Tekst posten voorzieningenniveau. Het college heeft bewust gekozen voor 
de in de begroting opgenomen term passend voorzieningenniveau. 

- Familievoorzieningen Egmond aan Zee. Daarmee wordt bedoeld een 
toekomstige natte voorziening in Egmond aan Zee. 

- AWBZ kosten. Op dit moment kan nog niet exact aangegeven wordt dat 
de kosten zullen zijn als gevolg van het pakket maatregelen. Er vindt 
overleg plaats met de betreffende organisatie. Naar schatting treffen de 
maatregelen circa 90 personen in de gemeente. De raad wordt op de 
hoogte gehouden van de stand van zaken. 

- Motie 1 – De Blinkerd. De motie is sympathiek maar overbodig. Het 
proces zoals beschreven in de motie, is gaande. Voor het einde van het 
jaar/begin volgend jaar wordt er een voorstel aan de raad voorgelegd. 

- Motie 3 – visie accommodatiebeleid. Het college is het eens met de 
inhoud van de motie. Ook het college wil een visie opstellen en is 
daarmee al bezig geweest. Aan de nieuwe raad zal naar verwachting in 
juli 2010 de visie accommodatiebeleid voorgelegd kunnen worden. 
Reagerend op een vraag van de heer V.d. Leij (PvdA) zegt mevrouw Trap 
dat de Blinkerd en de Oorsprong prioriteit hebben en hierover eerder een 
besluit noodzakelijk is. 

- Motie 6 – natuur en milieu educatie. Het college onderschrijft de inhoud 
van de motie. Het college wil dit echter niet beperken tot het BSO maar 
laten gelden voor alle jeugd op basisscholen. Anders wordt niet iedereen 
bereikt. De heer Roem (VVD) is het daarmee eens. Het college wil contact 
opnemen met Staatsbosbeheer. Het college ziet de bijdrage als steun in 
de rug. 

- Motie 7 – openlucht theater. Het college vindt de motie leuk en 
sympathiek. Het klopt dat het theater in het cultuuraanbod onderbelicht is. 
Het college stelt voor de motie aan te houden omdat er momenteel ideeën 
worden ontwikkeld over en een locatie wordt gezocht voor de inrichting 
van een archeologisch themapark met daarin een openluchttheater. Het 
college wil hieraan meewerken. Zolang het themapark niet gerealiseerd is 
wordt gedacht aan een locatietheater. De heer Ooijevaar (CDA) dringt er 
op aan heel voorzichtig te zijn met het aanwijzen van locaties voor het 
themapark. Mevrouw Trap zegt dat voordat een besluit over de locatie 
wordt genomen, overleg plaatsvindt met de raad. 

 
Reactie van de heer Mesu. 
- Motie 4 – verkeersborden. Het college heeft de intentie om zo min 

mogelijk borden te plaatsen. Er moeten bepaalde zaken door middel van 
borden aangegeven worden. De heer Mesu vindt het een goed initiatief en 
de moeite waard om eens te gaan kijken in de gemeente Lekkerkerk. Het 
college zal de motie proberen uit te voeren en komt hierop terug. 

- Toeristenbelasting. Langzaam aan wordt het ook voor de ondernemers 
duidelijk waaraan de gelden worden uitgegeven. Het college wacht met 
spanning het initiatiefvoorstel van GB af. 

- Parkeerbeleid. Het college heeft niet de intentie om het parkeerbeleid te 
veranderen. Daarom is dit niet in de begroting opgenomen.  
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- De heer Mesu vindt dat de PvdA terecht opmerkt dat er tekstueel erg veel 
aandacht is gegeven aan de toeristische sector. Bij een volgende 
begroting wordt een evenwichtiger spreiding aangebracht. De heer Roem 
(VVD) doet de suggestie om de samenhang van de sectoren daarin mee 
te nemen. 

- Het natuurschoon en de rust is een heel belangrijke kwaliteit van Schoorl.  
- Fusies sportverenigingen. De heer Mesu doet verslag van wat er tot 

heden is gedaan en is bereikt om te komen tot samenwerking c.q. fusie 
van sportverenigingen. Morgenavond vindt een informatieavond in 
Egmond plaats over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een 
zwembadaccommodatie. 

- Amendement B. Er wordt gewerkt aan een voorstel. Dit voorstel wordt nog 
aan de raad voorgelegd inclusief het culturele aspect. Er is bewust 
gekozen voor de term vakdocent. Een vakdocent is iemand die de ALO 
opleiding heeft afgerond. Een sportdocent heeft het CIOS diploma. 

- Amendement C – parkeren in Hargen. Momenteel vindt binnen de 
organisatie een analyse en een discussie plaats. Het college is blij met het 
amendement. Het college stelt voor het amendement aan te houden totdat 
meer bekend is aan de hand van de analyse en interne discussie. 
Reagerend op de heer Roem (VVD), zegt de heer Mesu dat alle 
mogelijkheden open gehouden worden. 

 De heer v.d. Leij geeft aan dat de PvdA niet op voorhand geld ter 
beschikking wil stellen. 

 
Reactie van de heer Plomp. 
- Subsidie zonnepanelen. Alle tot heden ingediende aanvragen zijn 

gehonoreerd. Nog recent is het budget opgehoogd.  De heer Ooijevaar 
(CDA) benadrukt dat hij er voorstander van is om op enigerlei wijze een 
deel van de subsidiestroom beschikbaar te stellen aan de 
woningbouwverenigingen, zodanig dat deze zonnepanelen kunnen 
aanschaffen voor wooncomplexen, waardoor de huurders ook kunnen 
profiteren van lagere kosten. De heer Plomp stelt dat wat de heer 
Ooijevaar wil, zou moeten leiden tot een verandering van het vastgestelde 
beleid. De voorzitter wijst er op dat hedenavond de regeling als zodanig 
niet ter discussie staat. 

- Motie 5 – gasopslag. De heer Plomp adviseert de motie aan te houden. 
Hij vindt het strategisch onverstandig om nu een brief te sturen terwijl er 
formeel geen raadsbesluit is genomen over de gasopslag en er formeel 
geen sprake is van risicovergroting.  

 
Reactie van mevrouw Hafkamp. 
- Waar staat je gemeente. Het is goed om realistisch te zijn. Een 8 is naar 

de mening van mevrouw Hafkamp niet te hoog gegrepen. 
- Veiligheid op straat / meer blauw. De burgemeesters van Noord Holland 

Noord hebben recent aan de Minister hun zorgen geuit over de 
voorgenomen enorme bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor Noord-
Holland-Noord. De burgemeesters van Noord Holland Noord vinden de 
voorgenomen bezuinigingen buitengewoon zorgelijk. Binnen de 
veiligheidsregio staat een en ander hoog op te agenda.  

- Dwangsom. In de perspectiefnota is een bedrag gereserveerd. Mevrouw 
Hafkamp gaat er vanuit dat hiervan zo min mogelijk gebruik gemaakt moet 
worden. Alles wordt binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld. 

 
Na schorsing en heropening van de vergadering, wordt overgegaan tot de 
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tweede termijn. 
 
Tweede termijn. 
Uit een inventarisatie komt het volgende naar voren: 
Moties 1, 2, 3, 4, 5 worden gehandhaafd. 
Motie 6 wordt gewijzigd ingediend (6a) 
Motie 7 wordt aangehouden. 
Motie 8 wordt ingetrokken omdat het college de motie overneemt. 
Motie 9 wordt aangehouden naar aanleiding van de reactie van het college. 
Motie 10 wordt gehandhaafd. 
Amendement A wordt gehandhaafd omdat motie 8 wordt ingetrokken. 
Amendement B wordt naar aanleiding van de reactie van het college, 
ingetrokken. 
Amendement C en D blijven gehandhaafd. 
 
CDA. 
- Terecht wordt gewaarschuwd voor de toekomstige ontwikkelingen en de 

mogelijke gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. 
- De ontwikkelingen rond de sportverenigingen doet het CDA deugd. 
- Er is het CDA niets bekend over ontwikkelingen rond het Slotkwartier. Het 

CDA hoopt dat de communicatie hierover, de plek krijgt die het verdient. 
- Besteding gelden toeristenbelasting. Het CDA is van mening dat de roep 

vanuit de bevolking reëel is.  
- Verkeersborden. Er moeten niet meer verkeersborden geplaatst worden 

dan nodig is. Het CDA is van menign dat niet bij voorbaat alles van regels 
moet worden voorzien. De mensen hebben ook een eigen 
verantwoordelijkheid. 

- Motie 1 – sympathieke motie maar overbodig omdat het proces loopt.  
- Motie 2 – positief ten opzichte van de inhoud van de motie. Het CDA volgt 

in deze het college. 
- Motie 3 – het CDA is het eens met het collegevoorstel. 
- Motie 4 – het CDA ondersteunt het betoog van het college. Het CDA gaat 

er vanuit dat de motie wordt ingetrokken. 
- Motie 5 – het CDA constateert dat voor het eerst de 

beslissingsbevoegdheid en de risicoanalyse aan de gemeente wordt 
onttrokken. Dat vindt het CDA een vreemde wijze van politiek bedrijven. 
Het CDA onderschrijft de ongerustheid die in de motie is weergegeven. 
Het gaat het CDA echter te ver om te twijfelen aan de juistheid van de 
onderbouwing en daarmee de deskundigheid van de onderbouwing door 
het Ministerie.  

- Motie 6 – het CDA is niet tegen de inhoud van de motie. Het CDA vindt de 
motie overbodig. Het CDA is van mening dat de gemeente zich niet moet 
mengen in programma’s die de scholen zelf kunnen oplossen. De 
gemeente kan wel hulp bieden in het faciliteren. De heer Roem (VVD) ziet 
de motie als aanvulling op dat wat de scholen bieden. Het is 
complementair en beslist geen aantijging richting het biologie onderwijs. 
Het doel van de VVD is vooral om respect bij te brengen voor de 
omgeving. 

- Motie 7 – Het CDA onderschrijft het voorstel van het college om de motie 
aan te houden. 

- Motie 8 – Ook het CDA is geschrokken van de lastenstijging. Het CDA 
volgt in deze het advies van het college. 

- Motie 9. Het CDA kan zich vinden in de inhoud van de motie. het CDA 
stelt voor om de collegevoorstellen af te wachten. 
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- Motie 10 – De motie kan ingetrokken worden omdat het college met een 
voorstel komt. 

- Amendement A wordt niet door het CDA gesteund. 
- Amendement C wordt eveneens niet gesteund. Het CDA wil het 
 collegevoorstel afwachten, alvorens een budget beschikbaar te stellen. 
- Amendement D. Het CDA gaat niet mee met het amendement. Het CDA 
 is van mening dat wanneer duidelijk wordt, dat er sprake is van een 
 structureel tekort, het budget verhoogd kan worden.  
 
PvdA. 
- Het PvdA vindt de door het CDA voorgestelde oplossing inzake de 

zonnepanelen, sympathiek. 
- Motie 1 wordt niet ondersteund, hoewel deze sympathiek is. 
- Motie 2 vindt de PvdA sympathiek. De PvdA stelt GB voor om de motie in 

te trekken naar aanleiding van de inbreng van het college. 
- Motie 3 – de PvdA onderschrijft het betoog van het college. Wanneer de 

motie in stemming wordt gebracht, zal de PvdA niet tegen stemmen. 
- Motie 4 wordt door de PvdA gesteund. 
- Motie 5 – De PvdA steunt de motie. Die inwoners die zich ongerust maken 

moet naar de mening van de PvdA ondersteund worden. 
- Motie 6A – de PvdA steunt de motie. 
- Amendement A. De PvdA steunt het amendement niet op basis van het 

betoog van het college. Mevrouw Luttik (GB) is van mening dat de Nuon 
gelden incidenteel gebruikt kunnen worden om de lasten te verlichten, 
maar dat ook de BTW compensatie daarvoor gebruikt kan worden. 

- Amendement C. De PvdA ondersteunt het betoog van het college en stelt 
voor het amendement aan te houden. De huidige inhoud van het 
amendement ondersteunt de PvdA niet.  
Reagerend in de richting van de heer Roem (VVD) zegt de heer v.d. Leij 
dat de PvdA eerst de voorstellen wil afwachten. De PvdA wil niet op 
voorhand geld reserveren. De uitvoering wordt daarmee uit handen 
gegeven. 

- Amendement D – de PvdA stelt voor om een en ander in het 
totaaloverzicht aan de raad mee te nemen. De heer Hietbrink (GL) merkt 
op dat het doel is de sociale cohesie te versterken. Het gaat te snel om dit 
te koppelen aan groen en grijs in de openbare ruimte. De PvdA is voor het 
amendement. De PvdA wil meer inzicht in alle impulsen die worden 
gegeven. 

 
BOBbes.  
- Motie 1 – BOBbes volgt het college. 
- Motie 2 – BOBbes steunt de motie niet. BOBbes wil de evaluatie 

afwachten. 
- Motie 3 – wordt gesteund. 
- Motie 4 – BOBbes hoopt dat de wethouder zonder alle borden, goed in 

Lekkerkerk aankomt. 
- Motie 5 – BOBbes ondersteunt de motie en zal deze mede ondertekenen. 
- Motie 6A – wordt gesteund. 
- Motie 10 – BOBbes volgt het college. 
- BOBbes ondersteunt de amendementen A en C. 
- BOBbes wacht met de standpuntbepaling over amendement D. 
 
GL. 
- Motie 1 vindt GL overbodig en vlak. 
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- Motie 2 wordt door GL ondersteund. 
- Motie 3 wordt door GL ondersteund. 
- Motie 5. Ook GL maakt zich grote zorgen over de gasopslag. GL steunt 

het pleidooi van de wethouder en vindt het strategisch niet verstandig om 
nu een brief te sturen. Daarom is GL tegen de motie. 

- Motie 6a wordt door GL ondersteund. 
- Motie 10. Het college heeft aangekondigd dat er een voorstel wordt 

gedaan over het mogelijk vervroegd aflossen van leningen. GL is van 
mening dat er ook nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan 
onderuitputting en investeringsschema. 

- Amendement A steunt GL niet. De intentie ondersteunt GL wel. GL heeft 
de motie over dit onderwerp ingetrokken naar aanleiding van de inbreng 
van het college. GL is van mening dat de gemeente niet nu al Sinterklaas 
moet spelen met de Nuongelden. 

- Amendement C steunt het amendement niet. GL is het er mee eens dat er 
eerst onderzoek moet worden gedaan. 

- Amendement D – GL hecht aan het toekennen van het extra budget 
omdat daarmee op heel korte termijn zaken geregeld kunnen worden. Op 
basis van de evaluatie zal blijken of dit al dan niet gecontinueerd moet 
worden. 

 
VVD. 
- De VVD complimenteert de opstellers met de ingediende moties en 

amendementen. 
- Motie 1 – de VVD steunt de motie niet. 
- Motie 2 – de VVD wil de evaluatie afwachten en steunt de motie niet. 
- Motie 3 en 4 worden ondersteund. 
- Motie 5. Ook de VVD vindt het strategisch niet verantwoord om nu 

invulling te geven aan de motie. Het antwoord van de wethouder vindt de 
VVD bevredigend.  

- Motie 6A – de VVD dankt voor de brede steun aan de motie. 
- Motie 10 wordt door de VVD gesteund. 
- Amendement A steunt de VVD niet. Er moeten eerst spelregels worden 

opgesteld voor de besteding van de Nuon gelden. 
- Een reactie op de amendementen C en D wordt later gegeven. 
 
GB. 
- Motie 1 – gehoord de inbreng trekt GB de motie is. GB betreurt een en 

ander wel omdat het al lange tijd een wens van de inwoners is. 
- Motie 5 – gehoord de raad stelt GB voor de inhoud van de motie zodanig 

te wijzigen, dat de portefeuillehouder het moment bepaalt waarop invulling 
aan de motie wordt gegeven. De motie wordt gewijzigd. 

- Motie 6A wordt door GB ondersteund. 
- Amendement A. GB is zich er van bewust dat er nog geen spelregels zijn 

voor de Nuon gelden. Een andere oplossing is gebruik maken van de 
BTW compensatie.  

- Amendement C wordt niet gesteund. 
- Amendement D. GB wil inzicht in wat er daadwerkelijk met de gelden 

gebeurt. Nu is er te weinig inzicht. GB heeft moeite met een structurele 
bijdrage van € 150.000.  

 
Reactie college op de tweede termijn. 
 
Ten aanzien van motie 5 wil de heer Plomp  de ruimte hebben om het moment 
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te bepalen waarop actie wordt genomen.   
GB stemt in met de aanvulling: .. op een door zijn te bepalen moment.   
De heer Plomp is blij met de aanpassing van de motie, wel wil hij de inhoud 
van een dergelijke reactie wel zodanig aanpassen dat daarmee de 
deskundigheid van anderen niet ter discussie wordt gesteld. GB bij monde van 
de heer Haring is blij met de reactie van de wethouder en stemt hiermee in.  
Een en ander is reden voor de VVD, PvdA, BOBbes en D66 om de 
aangepaste motie mede te ondertekenen. 
 
De heer Stam vindt het jammer dat GB amendement A in stand houdt. Op 
basis van zijn betoog kan het amendement ingetrokken worden. De BTW 
compensatie is niet van toepassing op het rioolheffing maar op de afvalstoffen 
heffing. 
 
Hierna wordt de vergadering kort geschorst. 
 
Na heropening deelt de heer Meedendorp (VVD) mede dat de VVD 
amendement C aanhoudt. De VVD verzoekt de wethouder om voor 1 januari 
2010 met voorstellen te komen. De wethouder zegt dit toe. 
 
Mevrouw Luttik deelt mede dat GB amendement A intrekt. GB vindt de 
reacties teleurstellend. GB staat voor sociaal beleid. GB hoopt dat er in januari 
meer duidelijkheid zal zijn.  
 
Hierna wordt overgegaan tot de stemming. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Inhoud amendement (A) van GB – verlaging woonlasten huurders. 
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. 
 
Inhoud amendement B  van de VVD – aanpassing tekst programmabegroting 
2010. 
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’. 
 
Inhoud amendement C van de VVD – parkeerinstallatie Hargen aan Zee. 
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.  
 
Inhoud amendement D van GL – wijkgericht werken. 
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. 
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Inhoud motie  GB (nr. 1) - wijkvoorzieningen in Schoorl. 
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.  

 
Inhoud motie GB (nr. 2) - egalisatiefonds wijkbudgetten. 
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. 
 
Inhoud motie GB (nr. 3) - visie accommodatiebeleid. 
Draagt het college op met een lange termijn visie te komen voor het 
accommodatiebeleid gericht op het gewenste voorzieningenniveau. 
 
Inhoud motie GB (nr. 4) - verkeersbordenvrij. 
Draagt het college op met voorstellen te komen waarin de mogelijkheden en 
consequenties van een experiment tot een verkeersbordenvrij gebied worden 
aangegeven. 
 
Inhoud motie GB (nr. 5) - cumulatie veiligheidsrisico’s gemeente Bergen. 
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. 

 
Inhoud gewijzigde inhoud motie nr. 5, ondertekend door GB, PvdA, VVD, 
BOBbes, D66.. 
Spreekt uit dat het college op een door zijn vast te stellen tijdstip: 
• Etc, zie hiervoor.. 
 
Inhoud motie VVD (nr. 6) - natuur en milieu educatie. 
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 
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betrekt; 
4. Hiervoor gebruik maakt van het in de begroting beschikbare bedrag van  

€ 30.000.  
 
Inhoud gewijzigde motie nr. 6A van de VVD. 
Verzoekt het college: 
1. Contact te leggen met Staatsbosbeheer en binnen onze gemeente 

opererende basisscholen en buitenschoolse opvang. 
2. Partijen te verzoeken middels een pilot “primair onderwijs 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.  
 
Inhoud motie VVD (nr. 7) - programma 6 cultuur. 
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. 
 
Inhoud motie GL (nr. 8) - verlaging lokale lastendruk. 
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. 

 
Inhoud motie GL (nr. 9) - opknappen Slotkwartier. 
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. 

 
Inhoud motie GL (nr. 10)- onderzoek meerjarenbegroting. 
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 overhevelingoperaties van 
het College. 

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

stemming Er vindt geen stemming plaats over amendement A (ingetrokken), 
amendement B (ingetrokken) en amendement C (aangehouden). 
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Amendement D. 
Voor stemmen: PvdA, GL, VVD, GB. 
Tegen stemmen: CDA, BOBbes. 
Het amendement is met 13 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 
 
Het geamendeerde besluit. 
De raad stemt unaniem (19) in met het geamendeerde besluit. 
 
Niet in stemming worden gebracht motie 1 (ingetrokken), motie 7 
(aangehouden), motie 8 (ingetrokken), motie 9 (aangehouden) 
 
 
Motie 2. 
Voor stemmen: GB, GL, PvdA.  
Tegen stemmen: CDA, BOBbes, VVD. 
De motie is met 11 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 
 
Motie 3. 
Voor stemmen: GB, VVD, CDA, BOBbes, GL. 
Tegen stemt de PvdA. 
De motie is met 15 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. 
 
Motie 4. 
Voor stemmen: GB, PvdA, BOBbes, GL, VVD, CDA (dhr. Groot). 
Tegen stemmen de overige fractieleden van het CDA. (3) 
De motie is met 15 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. 
 
Aangepaste motie 5. 
De raad stemt unaniem (19) in met de aangepaste motie. 
 
Motie 6A. 
De raad stemt unaniem (19) in met de motie. 
 
Motie 10. 
Voor stemmen: GL, VVD, GB, BOBbes, PvdA. 
Tegen stemt: CDA.  
De motie is met 14 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. 
 

besluit De raad stemt unaniem in met het geamendeerde besluit. 
 
 
agendapunt  4. Motie (nr. 11) sloopvergunning Heerenweg 389 Camperduinen. 

voorgesteld 
besluit 

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. 

samenvatting De heer Plomp deelt mede dat onderzocht wordt hoe de sloopvergunning tot 



bladzijde 13 van 13 

 

besprokene stand is gekomen. Er zal niet eerder dan tot sloop worden overgegaan dan dat 
hierover duidelijkheid is gekregen. Het college zal de raad informeren over de 
cultuur historische waarde van het pand en de omgeving.  

De heer Groot (CDA) attendeert op het belang van de inachtneming van de 
juiste termijnen.  

Op basis van de reactie van de wethouder, houdt de PvdA de motie aan. 

tekst ingediende 
stukken 

Inhoud motie PvdA (nr. 11). 
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. 
 
Roept het college op om: 
4. De ingeslagen weg van aanvraag sloopvergunning en sloop van de 

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

cultuurhistorische en landschappelijke waarde kan blijven behouden; 
6. Dit plan aan de gemeenteraad voor te leggen als uitwerking van 

Grondbeleid. 
 

stemming n.v.t. 

besluit De motie wordt aangehouden. 

 
agendapunt  Sluiting. 

besluit De voorzitter feliciteert de raad met de vaststelling van de meerjarenbegroting. 
De door ziekte afwezige raadsleden, worden van harte beterschap gewenst. 
 
Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering. 

 
 
 
 
 


