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Algemene Beschouwingen 2010 

 

 

Koesteren wat we hebben…! 
 
Wat hebben we toch een bijzondere gemeente. We zijn rijk en arm tegelijk! 

Rijk aan natuur (zee, duinen, bossen, polders), kunst, cultuur (er wonen hier 
vele tientallen prominente kunstenaars en we krijgen straks een schitterend 
nieuw museum), rijk aan grondgebied, rijk aan vrijwilligers die onze 

maatschappij voeden met hun energie. Toch zijn we ook arm. Jongeren 
hebben geen betaalbare woonruimte en trekken weg. De scholen lopen leeg, 

sportclubs hebben het moeilijk. We missen nog steeds een gemeentehuis. En 
we draaien op voor de kosten van de duinbranden die nota bene in het 
gebied van Staatsbosbeheer plaats hadden. Ook moeten we met ruim 30.000 

inwoners de kosten dragen voor het enorme grondgebied. Maar wat nog het 
meest steekt, is dat onze mooie gemeente straks vol barsten zit als er een 

enorme gasbel onder hoge druk onder onze huizen wordt gepompt. Gas waar 
we bovendien niets aan hebben, want het is bedoeld voor het bedrijfsleven. 
Hoog-calorisch gas, onze apparatuur brandt er niet op. 

 
Hoe gaan we hiermee om als raad? Koesteren wat we hebben en aanpakken 

wat er fout zit! Hulde voor het college dat als een rots in de branding het 
verzet tegen de gasrotonde namens ons voert. Wij mogen hopen dat de 
geplande opslag niet daadwerkelijk zal leiden tot een inbreuk op onze 

veiligheid of dat er daadwerkelijk moet worden overgegaan op bestrijding 
van een ramp. 

 
Samenleving 
Een mogelijk groot  probleem geldt ook de actuele situatie voor kunst en 

cultuur, die voor een deel wordt verwoord in programma 6. Landelijk gezien 
dreigt er in de budgetten voor kunst en cultuur fors te moeten worden 

gesneden. Dat heeft ook zijn gevolgen voor het accommodatiebeleid. 
Gemeentebelangen zal zich hevig verzetten tegen onverantwoorde ingrepen 
in deze programma’s. Een belangrijke overweging hierbij is, dat de inzet van 

honderden, misschien wel veel meer dan duizend vrijwilligers, daarbij op het 



spel staat. Een ongekend grote groep vrijwilligers zet zich in voor de 
realisatie van veel kunst- en cultuurorganisaties, plus alles wat zich daarom 

heen afspeelt. En dat heeft weer veel gevolgen voor de gehele sociale 
situatie in wijken en kernen, zeg maar de totale leef- en woongemeenschap. 

De WMO heeft veel raakpunten met kunst en cultuur. 
 
Betreffende programma 2, samenleving, ligt er een enorme hoeveelheid werk 

voor de gemeente in het verschiet. Landelijk zal men proberen veel door te 
sturen naar de gemeentes. Zo zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van 

de peuter- en kinderopvang, de schoolmaatschappelijke stage en het 
accommodatiebeleid. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft voor 
Gemeentebelangen bijzondere aandacht, omdat het ingrijpt in alle sectoren 

van de samenleving: opvoeding, recreatie, horeca, sport en 
vandalismebestrijding.  

De inzet van vrijwilligers is groot in Bergen. Daarmee kan niet alleen het 
verenigingsleven bloeien, maar blijven de inwoners ook betrokken bij hun 
sociale omgeving. Gemeentebelangen heeft gemerkt dat vele inwoners ook 

specifieke kennis hebben over zaken, waartoe wij nu vaak een adviesbureau 
inhuren. Waarom voor bepaalde onderzoeken niet een vrijwilligersteam 

installeren die ons op een onafhankelijke manier van advies dient. Wij zullen 
hiertoe met een motie komen. 

 
Ruimtelijke ordening 
Wij maken ons zorgen over de trage voortgang van de herziening van de 

vaak sterk verouderde bestemmingsplannen – met name die in de kernen 
Schoorl en Bergen. Onlangs hebben we in de vakcommissie te horen 

gekregen, dat in het huidige tempo de termijn voor algehele herziening niet 
wordt gehaald. Tegen die tijd is echter ook de tienjaarlijkse herzieningsronde 
voor de ‘oude’ plannen al weer aan de orde, zodat gevreesd moet worden dat 

we de opgelopen vertraging voorlopig niet zullen inhalen. Voor onze 
gemeente, die met haar vele natuur- en landschapsschoon baat heeft bij 

goed doortimmerde plannen, is dat een zorgelijke ontwikkeling. Enerzijds 
staat het buitengebied door de grote veranderingen in de agrarische sector 
onder zware druk, anderzijds is er sprake van snel veranderende opvattingen 

in natuurbehoud en –beheer. We hebben de indruk dat de partijen die zich 
als terreinbeheerder in onze gemeente vaak driftig laten gelden, zoals PWN, 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, meer structureel overleg met de 
gemeente zouden moeten hebben, waarbij de ruimtelijke ordening in brede 
zin baat zou hebben (ook in verband met verkeer, recreatie en toerisme). 

Hetzelfde geldt voor de steeds belangrijkere rol van het Hoogheemraadschap 
in het waterbeheer, waarvan de ruimtelijke consequenties nog onvoldoende 

in de traditionele bestemminsplannen worden verwerkt. 
In de commissie Bestemmingsplannen is gesproken over de wenselijkheid of 
de ingehuurde deskundigheid niet gewoon in eigen huis moet worden 

gehaald. Wij nodigen het college uit om binnen afzienbare tijd met een 
notitie te komen met betrekking tot de voortgang van de 

bestemmingsplanprocedures en de deskundigheid in eigen huis. Er is ons 



alles aan gelegen om te proberen toch de oorspronkelijke doelstellingen te 
halen. 

 

Gemeentehuis 

Wij hopen dat het onderzoek naar de vestiging van het gemeentehuis in 
Elkshove positief uitvalt. Dat houdt in dat er een bestuurscentrum gevestigd 

kan worden dat later onderdeel kan uitmaken van een geheel nieuw 
gemeentehuis. Het gebouw is immers slechts 30 jaar oud en staat al bijna 10 

jaar leeg. Door niet te slopen wordt er een duurzame oplossing gevonden die 
past bij het imago van Bergen. En mogelijk moet het nieuwe gemeentehuis 
straks wel kleiner of groter worden. Dat eerste zou ontstaan als er taken 

worden afgestoten. Het tweede is mogelijk als de gemeente groter wordt. 
Door decentralisatie van de overheid krijgt de gemeente er steeds meer 

taken bij. Daarbij hoort een gemeente met een omvang van minstens 50.000 
inwoners. Gemeentebelangen wil deze problematiek niet uit de weg gaan 
maar zal komend jaar mogelijkheden hiertoe willen aftasten. 

 

Financiën  

Met de financiële onderbouwing van de raadsstukken gaat het de goede kant 
op, al blijft er nog regelmatig iets te vragen over in de commissies. Tijdig 

communiceren en helderheid van informatie zijn hierbij sleutelwoorden. 
Graag zien wij dat iedere afdeling  zichzelf kritische vragen stelt: Wat betalen 
wij als gemeente? Wat krijgen wij daarvoor? Wanneer is iets klaar? Daar 

houd ik de aannemer aan. Houdt de gemeente wel de regie? 
 

Onbekend is nog hoeveel er bezuinigd moet worden in de toekomst. Daarom 
bevat de begroting voor volgend jaar nagenoeg geen aanpassingen in beleid. 
En Gemeentebelangen vindt dan ook dat een verzwaring van lasten naar de 

burger onterecht. Wij zullen daarom amendementen indienen die passen bij 
dit uitgangspunt. Dat betekent: 

 Een reële inflatiecorrectie van 1,5% in plaats van 2% 
 Toeristenbelasting handhaven op € 1,25 per nacht 
 Hondenbelasting terugbrengen naar € 75,- per hond 

 Voorts wachten wij op de evaluatie van de opbouw van de rioolrechten die 
afgestemd moeten zijn op de werkelijke uitgaven van de projecten 

 
 

ICT 
Voor de gemeente staan met de WABO (Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht) aardig wat veranderingen op stapel op ICT gebied. Naast 

de standaard vervangingen van computers en andere ICT middelen zal met 
name de WABO een verandering van werken vereisen.  

Gemeentebelangen ziet daarom ook graag dat de ICT infrastructuur goed 
onder de loep wordt genomen en daarmee het ICT plan wordt geactualiseerd 
naar de huidige wensen.  

 



Wijkgericht werken 
Het wijkgericht werken is een begrip geworden waarvan bestuur, 

ambtenaren en burgers een verschillend verwachtingspatroon hebben. Dat 
komt omdat nooit eerder in een visie is neergelegd wat het te bereiken doel 

is en op welke manier dit effectief gehaald kan worden. Wij zijn verheugd te 
hebben gehoord dat de wethouder dit nu ter discussie zal gaan stellen. 
Daarmee kan worden voorkomen dat het wijkgericht werken een vroegtijdige 

dood sterft. 
 

Wonen 
De vergrijzing rukt enorm op en steeds meer klaslokalen van scholen staan 

leeg. Wellicht is het zinvol om scholen samen te voegen, waardoor er ruimte 
vrijkomt voor woningen voor starters en senioren. 

Ruimtelijke ordening en wijkgericht werken vinden elkaar als bijvoorbeeld 
nieuwbouwplannnen voor Blinkerd, Oorsprong, muziekcentrum en een 

eventueel medisch centrum in een multifunctioneel gebouw worden 
gerealiseerd bij de N9 (nu de locatie van de volkstuinen). Dat geeft minder 
verkeersdruk in het dorp en creëert ruimte op de huidige locaties voor 

nieuwbouw van allerlei aard: woon/zorgcentrum, sociale huur, een stukje 
gemeentewerf erbij, noem maar op. Ook in de andere kernen zijn er situaties 

aan te wijzen waarbij dergelijke voordelen vallen te behalen. 
 

Algemeen  

Voorts willen wij opmerken dat de begroting een mooi product is, doch door 
haar schoonheid slecht als efficiënt middel voor het beleid kan worden 

gebruikt. De wethouder heeft aangegeven te gaan werken aan een 
overzichtelijke opzet voor komend jaar. Wij zullen daar graag aan 

meewerken. 
 
Het is niet zo dat ik ‘een klap van de molenwiek’ heb gehad, toch is 

Gemeentebelangen tegen giga-molens in open poldergebied. Een jaar 
geleden is al aangekondigd dat er beleid gemaakt gaat worden over 

windmolens. Tot heden is er nog niets gekomen. Om te voorkomen dat een 
energiemaatschappij of agrariër nog snel de landelijke subsidie wil 
veiligstellen, willen wij kaders hebben om een aanvraag al of niet toe te 

kennen. 
 

Tot slot vraagt Gemeentebelangen zich af of er wel voldoende aanspraak 
wordt gemaakt op de subsidiemogelijkheden die Europa biedt. Wellicht kan 

dit in samenwerkingsverband met buurgemeenten, zoals Alkmaar, Heiloo, 
Heerhugowaard en Castricum. Met de VVD zullen we hierover een motie 
indienen. Want waarom alleen maar naar bezuinigingen zoeken als je ook 

een deel in Brussel kunt halen?!  
Gemeentebelangen weet, dat er veel nieuwe wegen zijn te bewandelen. 

Maar, wij hebben een prachtige gemeente. 
Wij moeten koesteren wat we hebben! 
 



 
 

Herman Schiering 
Gemeentebelangen BES 
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Begroting 2011 

 

Voorzitter, 

 

Voor ons ligt de eerste begroting van het nieuwe college van Gemeentebelangen, VVD 

en Groen Links. 

De VVD  staat ondermeer “ voor volstrekte duidelijkheid”. Laten wij duidelijk zijn 

voorzitter, wij kunnen ons als VVD helaas niet in alle punten van de begroting 2011 

herkennen,  en zullen middels een aantal amendementen en moties trachten de begroting 

2011 op onderdelen bij te stellen. U kunt dan denken aan de door uw college 

voorgestelde belastingverhogingen en de onttrekkingen aan de algemene reserve. Maar 

hier over straks meer. 

De begroting 2011 is niet ambitieus te noemen en dat siert het college, aangezien de 

gemeente Bergen (NH) de komende jaren voor een omvangrijke bezuinigingstaakstelling  

staat, die in 2014 oploopt tot structureel € 3,7 miljoen. 

Welke keuzes de raad gaat en moet maken zal pas bij de perspectiefnota  2011 in mei 

2011 duidelijk worden!!! 

Vooruitlopende op de  nog te voeren discussies rond de 

bezuinigingen/beleidsombuigingen denkt de VVD dat wij in toenemende mate een 

beroep moeten gaan doen op onze burgers en dan met name de vrijwilligers in onze 

gemeenten. Met hun inzet kunnen  de voorzieningen en activiteiten in onze gemeente in 

de toekomst in stand worden gehouden.  

Ook moet o.i. gekeken worden naar het niveau van onze voorzieningen en moeten we ons  

af gaan vragen waarvoor deze voorzieningen in het verleden in het leven werden 

ingesteld. Voorbeeld bibliotheken. Behoren de verhuur van DVD’s en CD tot de primaire 

taak van de bibliotheek? 

 

Algemeen 

 

 

Autonome ontwikkelingen 

 

Voor het begrip autonome ontwikkelingen wordt voor het opbouwen van de begroting de 

volgende definitie gehanteerd: 



 “verhogingen en verlagingen in baten en lasten die veroorzaakt worden door voor de 

gemeente niet te beïnvloeden externe factoren” 

 In de begroting 2011 wordt door uw college voor een bedrag van € 742.000 als 

autonome ontwikkelingen opgevoerd. Onze fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken 

dat het college in een aantal gevallen  wat ruimhartig met het begrip “extern” omgaat. 

Voorbeeld  groot onderhoud bomen en plantsoenen waarbij uw college 

“vooruitlopend”op de zgn. VTA-controle al een bedrag extra opneemt. Ook bij 

onderhoud Saenegheest is o.i. geen sprake van een autonome ontwikkeling maar eerder 

van een omissie, die het college nu wil rechtzetten! 

 

Besluitvorming 

 

Al eerder heeft de VVD er voor gepleit om  de belastingverhoging expliciet in de 

besluitvorming op te nemen. Als de raad akkoord gaat net de begroting 2011 besluiten 

wij ook om de toeristenbelasting met 15% te verhogen en dat kan toch niet de bedoeling 

zijn 

 

 

 

 

Voorzitter de VVD wil geen “punt” maken, maar wij willen graag een begroting , die in 

evenwicht is!! Om nu een bedrag van € 750.000 eenmalig uit de algemene reserve te 

halen om vervolgens een overschot te creëren  €     425.000   ( inclusief de 

septembercirculaire gaat ons te ver!!. Een overschot waarvoor voor wat voor wie? Wij 

komen met een aantal amendementen om tot o.i. een meer evenwichtige begroting te 

komen. 

 

 

 

Programma’s 

 

De diverse programma’s zijn onderverdeeld in programmaonderdelen . Zo kent 

programma 1 inwoners  en bestuur de onderdelen; inwoners en raad, wijkgericht werken, 

openbare orde  en veiligheid  en brandweer en rampenbestrijding. De VVD  is er een 

voorstander van om de geautoriseerde budgetten bij de begroting 2012 per 

programmadeel zichtbaar te maken. Kan de wethouder dit toezeggen? 

 

Programma 1 Inwoners en bestuur 

 

. 

Programma 2 samenleving 

 

Bij de voorjaarsnota 2010  heeft de VVD het college gevraagd  om het door de gemeente 

Bergen vastgestelde beleid inzake  de woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen te 

heroverwegen . Kan de wethouder de huidige stand van zaken aangeven? 

 



Programma 3  Dienstverlening 

De VVD is een voorstander van een verdere samenwerking tussen de ons omliggende 

gemeenten. Met name op het gebied van de uitvoering kunnen o.i. een aantal slagen 

worden gemaakt , die de effiency kunne bevorderen. We denken dan niet aan een SETA-

model of Gr.-en , maar een meer praktische aanpak gericht op de uitvoering. Gedacht kan 

worden aan bijv, de uitvoering van de leerplichtwet. Is het college bereid hier met o.m. de 

gemeenten Heiloo, Castricum en Zijpe  in overleg te treden. De VVD denkt aan een 

servicedienst  duinstreek waar gemeenten met name taken gericht op de uitvoering 

gezamenlijk kunnen  optreden. De fractie van de VVD heeft inmiddels wat zendingswerk 

in de genoemde gemeente gedaan de fracties van de VVD zijn geïnformeerd en staan 

positief tegenover  deze motie. Bij alle vormen van samenwerking dient de 

dienstverlening ( lees afstand tot) naar de burger voorop te staan.. 

 

Programma 4 Ontwikkeling openbare ruimte 

 

Onlangs heeft de wethouder Hietbrink de raadsleden geïnformeerd over de voortgang van 

de vernieuwing bestemmingsplannen. Naar aanleiding van de deze informatie gaan wij 

ons toch wat zorgen maken. Wanneer komt de wethouder met een nieuwe planning en 

wat zijn de risico’s als de planning niet wordt gerealiseerd? 

 

Programma 5 Beheer openbare ruimte 

Grootonderhoud waterwegen. Kan het college aangeven in hoeverre  het onderhoud van 

het oude hof in eigen beheer plaatsvindt. Daarnaast vragen wij u aan te geven in hoeverre 

het Hoogheemraadschap de gemeente Bergen kan verplichten  in het buitengebied te 

baggeren? 

Bij de autonomke ontwikkelingen hebben wij ook al aandacht gevraagd voor Saenegeest  

en VTA -controle 

 

Programma 6 Economie, toerisme en cultuur 

Recreatie en toerisme wordt vaak genoemd als een van de belangrijke drijfveren van de 

gemeente Bergen. DE VVD vraagt het college  de baten en de kosten van deze 

economische pijler wat nadrukkelijker in beeld te brengen  bijv. in een afzonderlijk 

programma of paragraaf. De koppeling met cultuur waarin veel geld/subsidies omgaat is 

niet altijd even gelukkig. Hoe staat de portefeuillehouder hier tegenover? 

Programma 7 Middelen 

Bij programma onderdeel  belastingen en heffingen  zijn  onder “wat gaan we daarvoor 

doen?”afspraken gemaakt over de jaarlijkse verhogingen voor de opbrengsten OZB  en 

de overige belastingen. Er is een voortdurende discussie rond het  inflatiepercentage. 

Bepalend is het moment waarop naar dit percentage wordt gekeken. In de loop van enig 

jaar vertoont dit percentage de nodige fluctuaties. Voor de VVD aanleiding om in het 

vervolg uit te gaan van het inflatie percentage zoals dat in de MEV is opgenomen. Voor 

2011 gaat de MEV uit van 1,5%!!  

 

 

PARAGRAFEN 

 



 

Weerstandvermogen 

De fractie van de VVD maakt zich zorgen over de exploitaties van  “Mooi Bergen “en 

“Schoorl klopt”. Het lijkt ons wenselijk de risico’s mee te nemen bij de berekening van 

het weerstandsvermogen. 

 

Museum Nieuw Kranenburgh. 

Bij de jaarrekening 2009 heeft het college de raad een erratum toegezonden waarbij 

zowel de provinciale subsidie als de toekomstige exploitatie van Nieuw Kranenburgh als 

risico werden benoemd. In de begroting  2011 en tijdens de behandeling van de begroting 

2011 in de commissie was de portefeuillehouder een stuk optimistischer. De laatste 

toezegde  maandelijkse rapportage dateert van augustus  van dit jaar.. Berichten die ons 

bereiken rond de bouwstop maken onze fractie echter ongerust. Wij vragen de 

portefeuillehouder hier duidelijkheid in te verschaffen. Wanneer kunnen wij de 

rapportages over de maanden september en inmiddels oktober tegemoet zien? 

 

Onderhoud kapitaalgoederen 

Wij hebben al eerder gevraagd om de datum van vaststelling door het college in het 

overzicht op te nemen. 

Subsidies voor bij wegenonderhoud dienen o.i. op de oude wijze in beeld te worden 

gebracht. Bij een eerder agendapunt deze middag hebben wij hier ook al aandacht voor 

gevraagd. 

 

Bedrijfsvoering 

Kan de portefeuillehouder aangeven in hoeverre de gemeente Bergen inspeelt op het 

zogenaamde nieuwe werken. De VVD is van mening dat met het nieuwe werken de 

nodige bezuinigingsslagen kunnen worden gemaakt. Wij zullen inmiddels een motie 

hiervoor aandacht vragen. 

 

Verbonden partijen 

De fractie brengt graag nog even de raadsbrede ondersteunde motie van de VVD inzake 

de verbonden partijen onder de aandacht. Wanneer kwam uw college hier ook alweer op 

terug? 

 

Lokale heffingen 

 

Bij de verhoging van de opbrengst OZB gaat de VVD uit van het inflatie van 1,5% zoals 

opgenomen in de MEV voor 2011. Wij zullen een amendement indienen. 

Voor wat betreft de eerder genomen raadsbesluiten inzake afvalstoffenheffingen en 

rioolrechten houden wij ons aan deze afspraken. 

De door het college voorgestelde verhoging van de toeristenbelastingen is voor de fractie 

van de VVD onspreekbaar. Om de daling in het areaal op te vangen door een verhoging 

van 15,6 % is niet realistisch. Een verhoging van het basistarief  van €  1,25  met 1,5 % is 

voor ons bespreekbaar. Een amendement met deze strekking zal door de fractie van de 

VVD worden ingediend. Het tarief van € 1,25 komt hierdoor op € 1,28. 



Daarnaast komt de VVD met een motie om het college te vragen te onderzoeken wat de 

consequenties zijn om voor de gehele gemeente eenzelfde betaald parkeerperiode in te 

voeren. Momenteel betaald men in de kern Bergen het gehele jaar en in Egmond aan Zee 

alleen gedurende het zomerseizoen 

 

 

Dekkingsplan, 

 

De door ons voorgestelde aanpassingen op de tariefsverhogingen OZB en 

toeristenbelastingen hebben natuurlijk financiele consequenties. In totaal gaat het om een 

bedrag van resp € 36.000 en € 155.000 .  Rekeninghoudende met het positief saldo van de 

begroting , de positieve gevolgen van de september circulaire. Alsmede het op de oude 

wijze verantwoorden van de subsidies resteert er ook nog een bedrag van €   …. 

Voordelig. Voldoende om ook een onttrekking uit de algemene reserve zoals voorgesteld  

onder punten     ….. van het raadsbesluit bij te stellen 

 

Amendementen VVD 

 

OZB naar 1,5% verhoging ( gegevens uitgezet via griffie) 

Toeristenbelasting naar 1,5 % verhoging (idem) 

Dekkingsplan 2011 ( extra onttrekking algemene reserve is m.i. niet nodig gelet op 

september circulaire 

 

Moties VVD 

 

Subsidies ( Annemiek) 

Samenwerking gemeenten ( Jan) 

Nieuwe werken ( Tammo) 

Uitbreidng betaald parkeren (Jan) 
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Begroting 2011 

Geachte voorzitter en leden van de raad, 

Voor ons ligt de begroting voor 2011. Een begroting die zoals we in de perspectiefnota al 

konden zien beleidsarm is. De Groen Links fractie leest daarin “Geen nieuw beleid, maar 

kwaliteit”. Er zijn veel lopende dossiers die aandacht vragen en bovendien zullen we de 

komende jaren fors moeten bezuinigen. In dat licht is het beleidsarme karakter van de 

begroting 2011 wat ons betreft de enige verstandige optie.  

Het college toont haar ambitie op een andere wijze: zo wil zij binnen drie jaar de 

bestemmingsplannen herzien en het aantal werkelozen de komende vier jaar handhaven 

op het huidige niveau. Gezien het economische klimaat is dat geen geringe uitdaging.   

Zij maakt ook de moeilijke keuze om de lokale lasten te laten stijgen. Niet direct een 

populaire maatregel.  Deze stijging wordt vnl veroorzaakt door de heffing op de 

rioolrechten. Toch kunnen wij hierachter staan, want na het zuur komt het zoet. De 

stijging,van de rioolheffing is in 2011 54 euro maar in 2012 nog maar 13 euro.   

De GL fractie ondersteunt tevens het initiatief van het college om te gaan werken met 

bezuinigingsscenario’s. Het  is voor ons belangrijk  dat de positieve financiële situatie 

voor de gemeente in stand blijft. Wij willen niet terug naar een situatie waarin we met 

structurele tekorten worden geconfronteerd. 

Wat wij vandaag echter wel missen en waar we nu aandacht voor willen vragen is een 

lange termijn visie. Het collegeprogramma is er nog niet en daarom is deze 

begrotingsraad minder betekenisvol als wij zouden wensen. We blikken een jaar vooruit 

maar kunnen de keuzes die zijn gemaakt niet bezien in het grotere geheel. Wij dringen er 

daarom bij het College op aan om zo spoedig mogelijk te komen met een 

collegeprogramma. 

Wij willen hierop nu een kort voorschot nemen. Er zijn drie beleidsterreinen waar de 

GroenLinks fractie zich hard voor zal maken de komende jaren, te weten: Het 

voorzieningenniveau in de gemeente,  het sociaal beleid en duurzaamheid. Ik zal een 

korte toelichting geven: 

Voorzieningen 

Iedere kern van de gemeente heeft een accommodatie nodig die voor verschillende 
doeleinden kan worden gebruikt. Dergelijke voorzieningen verhogen de kwaliteit van 
leven en versterken de identiteit van de kernen. Bovendien zijn ze een stimulans voor de 
toeristische sector. Wij vinden het belangrijk dat deze voorzieningen goed bereikbaar 
zijn met het openbaar vervoer. Voor de komende periode zal daarom onze aandacht 



uitgaan naar het realiseren van een goed functionerend cultureel centrum voor Schoorl 
en de zwemvoorziening, een slechtweervoorziening in Egmond aan Zee. 

Wellicht niet helemaal goed geplaatst maar onder de kop voorzieningen willen wij ook 
aandacht vragen over het wijkgericht werken. In de begroting wordt gesproken over het 
ontwikkelen van een visie op wijkgericht werken. Wij willen daarover graag vanavond 
meer horen: wat is de planning en welk proces staat u voor bij het ontwikkelen van deze 
visie? Wie wordt daarbij betrokken en welke rol speelt de raad daarbij? 

Sociaal beleid  

Groen Links heeft als uitgangspunt dat iedereen mee kan (blijven) doen. Dat zal de 

komende jaren extra inspanning vergen van de lokale overheid. Steeds meer 

overheidstaken worden bij de gemeente neergelegd, vaak zonder dat daar voldoende 

financiële middelen voor worden toegekend. Wij zullen ons sterk maken voor het behoud 

van het sociaal beleid, ook als er moet worden bezuinigen. Bij een sociaal beleid denken 

wij aan de volgende onderwerpen: 

- het behouden van een Ruimhartige bijzondere bijstand, waarbij we vasthouden aan de 

norm van 120% en niet – zoals de nieuwe regering nu voorstelt 110%. In onze reactie op 

de begroting hebben wij al aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Dit doen wij op dit 

moment nogmaals. Tijdens de Algemene Raadscommissie sprak de wethouder over het 

actief benaderen van mensen uit het bestand van de UWV. Wij zijn er niet van overtuigd 

dat dit zal voldoen om de juiste mensen te bereiken. Daarom willen wij vanavond graag 

van de wethouder horen of zij van mening is dat het beleid dat zij voor het komend jaar 

voorstaat voor de besteding van de bijzondere bijstand, zal voldoen om de juiste mensen 

te bereiken. 

Verder dienen we ,net als vorig jaar een motie in om de minima in de gemeente Bergen in 

de decembermaand een kerstgratificatie van €50,- te geven. We hopen natuurlijk dat deze 

motie breed gesteund zal gaan worden. 

- Wij maken ons zorgen om het drugs- en alcoholgebruik onder de jeugd en vragen om 

aanhoudende aandacht voor dit onderwerp. Daarbij willen wij u eraan herinneren dat wij 

nog geen antwoord hebben gehad op onze schriftelijke vraag over de rol van 

communicatie bij het tegengaan van bovenmatig drugs- en alcoholgebruik onder de 

jeugd. 

- Vorige periode heeft de fractie van GroenLinks heeft het initiatief genomen om 

duidelijk beleid te formuleren voor mantelzorgwoningen. Bergen vergrijst is hoog tempo. 

Het is daarom van groot belang op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de 

ruimte die de gemeente geeft aan mensen die hun ouders in hun eigen omgeving willen 

opvangen. In 2011 verwacht de GL fractie hierover duidelijk beleid van het college. 

 



Duurzaamheid. 

Onze gemeente kan zich profileren op duurzaamheid. De GroenLinks fractie ziet dat niet 

alleen als plicht voor de volgende generatie maar ook als enorme kans voor Bergen. Een 

voortrekkersrol zal de gemeente positief op de kaart zetten en meer bezoekers en 

investeerders trekken.  

In de begroting lezen wij nog weinig over duurzaamheid en daarom willen we nu het 

College aansporen om in het Collegeprogramma hier ondubbelzinnig over te zijn en de 

kansen die voorliggen te benutten. Heel concreet vraagt  de fractie van GL aan het 

college om voor de perspectiefnota in juni 2011 te komen met een voorstel om een 

substantieel deel van de NUON gelden te reserveren voor duurzaamheid. Indien mogelijk 

zouden wij hierop graag vanavond al een reactie van het college horen. Overigens zijn 

wij van mening dat de gemeente niet alleen staat in deze voortrekkersrol, het zou goed 

zijn om initiatieven van burgers en ondernemers die bijdragen aan de verduurzaming van 

de samenleving stimuleren en ondersteunen. Een goed voorbeeld is de oprichting van het 

energie café waar kennis en initiatieven op het gebied van kleinschalige 

energievraagstukken bij elkaar gebracht worden. Overigens as donderdag het 2
e
 

energiecafé in Blooming. 

 Ook door intensiever samen te werken met omringende gemeentes kan meer worden 

bereikt. Het oprichten van een regionaal duurzaam energiebedrijf is daarom een goed 

idee. Daarnaast kan de gemeente veel winst behalen door energiezuinige openbare 

verlichting en een duurzaam inkoopbeleid voor gemeentelijke voorzieningen. En 

natuurlijk zal het nieuwe gemeentehuis energiezuinig moeten worden verbouwd (of 

gebouwd).  

Wij hebben het initiatief om Millennium gemeente te worden gesteund en willen daar de 

komende jaren aan blijven bijdragen. Internationale samenwerking, het stimuleren van 

lokale initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en van het gebruik van 

duurzame, Fairtrade producten worden door ons toegejuicht.  

Ik zal afronden: over deze begroting zeggen wij: Akkoord College, u verkiest kwaliteit 

boven nieuw beleid. Wij volgen u daarin. 

In Collegeprogramma verwachten wij echter uw concrete ambities en spierballen te zien 

op het gebied van voorzieningen, sociaal beleid en duurzaamheid. 
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Algemene beschouwingen  2011 CDA 

 

In de inleiding van de programmabegroting schrijft het college dat ze een sluitende 

begroting kunnen aanbieden door enkele verantwoorde technische ingrepen. 

Zo kunnen wij het ook. Als je elk jaar een bedrag van 250.000 euro vanuit de algemene 

middelen toevoegt ter versterking van de algemene reserve en je laat dat nu achterwege 

dan ben je de pijn aan het vooruitschuiven. Datzelfde geldt voor de  prijscompensatie 

algemene reserve en de kapitaalslasten van de Watertoren die eenmalig niet worden 

toegevoegd aan de algemene reserve. 

In het totaal praten we over 800.000 euro. 

We zullen ook naar de uitgaven moeten kijken. Is er bijvoorbeeld nagedacht over het 

temporiseren van investeringen? 

Er gaat in 2011 meer dan 4 miljoen euro naar de vervanging van de riolering. Is er ook 

naar nieuwe technieken op dit terrein gekeken waardoor je veel geld kunt besparen. 

Een maand temporiseren kan veel voordeel( lees minder kosten ) opleveren. 

Gaat al het geld dat voor de investeringen gepland staat ook volledig benut worden in 

2011? 

We denken nog even terug aan de behandeling van de verschuivingen bij de 

civieltechnische werken. 

 

Het is jammer dat de cursus financiën voor de raad en het college niet door ging. De 

motie van coalitiepartij VVD over de grondbeginselen van begroten was dan 

waarschijnlijk niet nodig geweest. 

We kunnen ons als CDA niet voorstellen dat de VVD de belastingvoorstellen zal steunen, 

want dan heb je aan je kiezers wel wat uit te leggen. Wordt de begroting die voor ons ligt 

wel gesteund door de volledige coalitie? 

 

Als CDA hebben we er al eerder voor gepleit om de bezuinigingen niet voor ons uit te 

schuiven, maar er bij de begroting 2011 mee te beginnen. 

We krijgen nu een kerstcadeau in de vorm van het collegeprogramma dat gaat aangeven 

hoe het college de komende jaren de geplande bezuinigingen gaat waarmaken. 

Dan zullen er echte keuzes gemaakt moeten worden. 

Het duurt trouwens wel erg lang voordat het collegeprogramma klaar is. Wij zijn 

benieuwd naar de ambities van het College. Laat zien waar je voor gaat en als de 

bezuinigingen het noodzakelijk maken om de ambities bij te stellen dan kan dat altijd en 

heeft iedereen daar begrip voor. Nu wacht alles op alles. 

Op blz. 11 spreekt het college zichzelf weer tegen dat er bezuinigd moet worden, want 

daar staat dat in 2012 en 2013 incidentele maatregelen er voor kunnen zorgen dat er een 



sluitende begroting kan worden gepresenteerd en in 2014 is er zelfs weer ruimte voor 

nieuw beleid. 

Met andere woorden wat maken we ons druk over bezuinigingen. Er zullen echter 

structurele maatregelen genomen moeten worden en we zullen als raad niet elke keer 

geconfronteerd moeten worden met tussentijdse financiële voorstellen. 

 

Er circuleren nu berichten dat de bezuinigingen naar aanleiding van het nieuwe regeer-

accoord erg mee zullen gaan vallen. Wat deze berichten waard zijn weten we uiteraard 

niet.  

Wij denken dat het goed is om de ingezette koers van 5 miljoen bezuinigen  te blijven 

volgen. 

De uitkering uit het gemeentefonds kan misschien meevallen, maar op het terrein van de 

WMO, het werkvoorzieningschap en de sociale zekerheid staan ons forse bezuinigingen 

te wachten. 

We hebben als gemeente Bergen een goede naam op sociaal gebied en we zullen er voor 

moeten zorgen dat we die houden. 

Ook de voorzieningen in het kader van de WMO worden hoog gewaardeerd door de 

burgers en laten we als gemeente ervoor zorgen dat inwoners die hulp nodig hebben deze 

ook krijgen. 

 

Er wordt in de begroting met geen woord gerept over de fusie van Egmondia en 

Zeevogels, terwijl de clubs door een schrijven hebben aangegeven er klaar voor te zijn. 

Er was veel weerstand, die is weg en daarom moeten we vaart maken. 

Onzekerheid is bij dergelijke zaken funest en uitstel mag wat ons betreft niet leiden tot 

afstel. 

 

Het onderzoek naar een familievoorziening in Egmond aan Zee staat voor 2011 gepland. 

In de  verkiezingsprogramma’s van Gemeentebelangen en Groen links is meer haast 

beloofd.  

In de commissie hebben we gehoord dat we begin volgend jaar een planning kunnen 

verwachten en dat er dekking voor een onderzoek aanwezig is. 

In dit verband wijzen we op de plannen die er bestaan om aan de Westrand van Alkmaar 

een subtropisch zwembad te bouwen. Is er overleg met de initiatiefnemers en met de 

gemeente Alkmaar? 

Als deze plannen definitief zijn dan kunnen we ons een onderzoek besparen. Als CDA 

zijn we van mening dat dergelijke voorzieningen zoveel mogelijk regionaal gebruikt 

moeten worden. 

 

De herbouw van de sporthal bij de Blinkerd stagneert op dit moment. Voor het bestuur 

van de stichting en de gebruikers van  deze sporthal uiterst frustrerend. 

Kunt u in een tijdpad aangeven wanneer de hal er weer staat en de sportactiviteiten weer 

kunnen plaatsvinden. 

 

De fractie van het CDA spreekt ook haar bezorgdheid uit over de ontwikkelingen rond de 

realisatie van Nieuw Kranenburg. 



Het kan u niet ontgaan zijn dat het CDA in het verleden de ontwikkeling van het project 

steeds heeft ondersteund. Het gehele project onderstreept ook onze wens om het beeld 

van onze gemeente te versterken en nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De 

aantrekkelijkheid van onze gemeente wordt met de realisatie van dit museum vergroot en 

draagt in brede zin bij aan het culturele aanbod 

Op 1 januari aanstaande staat de bestuurlijke overgang van oud naar nieuw Kranenburg 

op de rol. De ongerustheid van de gemeenteraad over de voortgang van de bouw is al 

gebleken door het aandringen op maandelijkse rapportages. 

Op 21 oktober jl. heeft de bestuursrechter zich gebogen over het verzoek van onze 

gemeente voor medewerking aan een voorlopige voorziening die eerder werd geweigerd. 

In gespannen afwachting van de uitspraak van de rechtbank verzoekt onze fractie het 

college in te gaan op een aantal vragen met betrekking tot dit project. 

1. staan alle participanten nog onverkort achter de intentieverklaring van 3 oktober 2006? 

2. Op 1 oktober werd door het college geschat dat uitstel van de bouw een onverwachte 

kostenpost oplevert van 45.000 euro 

Een hervatting van de bouwwerkzaamheden in oktober is niet gebeurd. Met welke opslag 

van kosten moet de raad nu opnieuw rekening houden. Is het college er van overtuigd dat 

na een eventuele gunstige beslissing van de bestuursrechter de bouwonderneming vrijwel 

onmiddellijk de werkzaamheden kan hervatten? 

3. Op welke wijze denkt het college de huidige collecties , die de ruggengraat vormen 

voor het toekomstig Nieuw Kranenburg, te kunnen vrijwaren van bodembeslag bij een 

onverhoopte deconfiture van het project? 

4. Is de aankoop van Plein 7 al bij de notaris gepasseerd? Realiseert het college zich dat 

bij het ( onverhoopt) niet afnemen van het pand er rekening moet worden gehouden met 

een boetebeding van 10% van de aankoopsom en dat in dit kader een herbevestiging van 

de intentieverklaring door de deelnemende partijen gewenst is? 

5. Wanneer komt de subsidie van de provincie in gevaar? 

 

De OZB is gekoppeld aan de inflatie en gaat met 2% omhoog zoals in het coalitie-

accoord is afgesproken. 

Voor de overige belastingen en tarieven stijgen de lasten eveneens met 2%. Als je dat 

leest denk je dat is redelijk, maar de bijlage lokale heffingen zorgt er voor dat je weer met 

beide benen op de grond komt. Het is onbegrijpelijk, de inkt van het coalitie-accoord is 

nauwelijks droog, of we worden al geconfronteerd met flinke stijgingen die de 

inflatiecorrectie ver te boven gaan. 

Op blz. 119 staat dat de stijging OZB 2,3 % is. Het scheelt niet veel maar toch. 

De forensenbelasting gaat met 7,5% omhoog, de toeristenbelasting stijgt met 15,6 % 

Wat zullen de toeristische ondernemers blij zijn met een dergelijke verhoging. Gooien we 

op deze manier niet onze eigen glazen in. We zijn een toeristische gemeente maar maken 

het voor de gasten niet erg aantrekkelijk om hier nog te gaan overnachten. 

Bovendien moeten we bij een eventuele verhoging  een groot deel van de extra 

opbrengsten terug laten vloeien naar de toeristenbranche.  

Wij vragen ons af of er gedegen overleg is gevoerd met de toeristenbranche en wat hun 

standpunt in deze is. 

Bij de afvalstoffen en rioolheffing is er een stijging van 10,9 % ten opzichte van 2010 

De totale stijging van de woonlasten voor eigenaren bedraagt 7,6 %. 



In de inleiding staan dus prachtige uitgangspunten, maar ze gaan maar voor een paar 

zaken op.  

We zullen een amendement indienen  en voorstellen om het voordelig saldo van de 

begroting te gebruiken om de lasten voor de burgers alleen te laten stijgen met de 

inflatiecorrectie. 

 

Het is geweldig dat de rotonde bij Egmond aan den Hoef gerealiseerd is. We hopen dat 

hiermee een veiliger oversteek is gerealiseerd en dat de dodelijke ongelukken die er zijn 

geweest tot het verleden gaan horen. 

Als CDA blijven we pleiten voor een fietspad tussen Egmond aan Zee en het Woud. Het 

is te zot voor woorden dat je langs de hele kust door de duinen kunt fietsen en op dat ene 

stukje niet. Inwoners en toeristen snappen het niet. 

We willen het college vragen zich bij het PWN hard te maken voor de aanleg hiervan. 

Als je ziet wat het PWN op dit moment allemaal overhoop haalt in de duinen dan moet 

een simpel fietspad toch geen probleem zijn. 

Het is een goede zaak dat er gestreefd wordt naar een fietspad tussen Alkmaar en het 

Woud. 

Op die manier krijg je fantastische fietsverbindingen tussen Alkmaar en de kust en 

krijgen inwoners het idee dat het zonde is om met de auto te gaan. 

 

Wij vragen ons af hoe het gaat met de Regionale samenwerking nu er een 

vertrouwensbreuk is ontstaan bij de kwestie van de gasopslag. 

Verhinderen deze perikelen samenwerking tussen de verschillende gemeentes op andere 

terreinen? 

Is de regio Alkmaar nog steeds van plan om samen een vuist te maken richting provincie 

en rijk als het gaat om woningbouw en infrastructuur? 

 

Hoe is het gesteld met de woningbouwplannen in onze gemeente. Worden de 

geprognotiseerde aantallen gehaald en is er voldoende aandacht voor de verschillende 

doelgroepen. 

Hoe staat het de verschillende plannen  zoals de ontwikkeling in het centrum van 

Egmond aan Zee op het terrein van de voormalige Trompschool, de Boendemakerhof in 

Bergen, en de plannen in Egmond aan den Hoef west om er maar een paar te noemen. 

Als CDA pleiten we voor een evenwichtige bevolkingsopbouw. Als we dat niet doen 

krijgen we namelijk te maken met dorpen waar geen scholen meer zijn, geen vrijwilligers 

en geen sportclubs. 

 

Als met al hebben we een beleidsarme begroting met het oog op de komende 

bezuinigingen. 

We zijn  met spanning uit naar het collegeprogramma en hopen daarin de ambities van 

het college waar te kunnen nemen. 

 

Fractie CDA 

Nico Groot, Loek Ooijevaar, Jan Mesu 
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Ruimte voor Realisme 
 
Was het thema van de afgelopen kunsttiendaagse. Het zou even zo goed het 
thema kunnen zijn voor ons als bestuur voor het jaar 2011. 
Realisme in onze overwegingen, in onze plannen, en in onze wensen. 
Maar vooral: Realisme in de bepaling van onze positie en taken als bestuur. 
 
Wij hebben dit al eerder gezegd: zonder burger geen gemeente, zonder kiezer 
geen gemeentebestuur.  
En toch, toch was de afstand tussen kiezer en politiek nog nooit zo groot als nu. 
Bij de laatste TK verkiezingen zijn er nog nooit zo veel proteststemmen gegaan 
naar een partij wiens centrale gedachtegoed zo ver verwijderd is van onze 
eigenlijke aard. Bij de laatste GR verkiezingen was de opkomst voor onze 
verhoudingen dramatisch laag. Als politici zouden we elkaar SOS signalen 
moeten toezenden. Het vertrouwen in de politiek is kennelijk miniem.  
 
Niet vertrouwen begint bij ons zelf als gemeente. Onverschilligheid over het 
politieke landschap en de toenemende verrechtsing ontstaat in de kiem, ons 
handelen als gemeente. Niet vertrouwen is het voorlaatste station tussen 
enthousiasme, teleurstelling, frustratie en uiteindelijk afkeer.  
Hierin ligt onze grote verantwoordelijkheid als lokaal bestuur: zo te besturen dat 
dit vertrouwen niet nog verder afbrokkelt, maar juist stapje voor stapje, uitleg 
voor uitleg, dialoog voor dialoog weer toeneemt. Zeggen wat je doet en doen wat 
je zegt is daarbij wel een minimum vereiste. 
 
Het is niet meer genoeg om bij je coalitieverklaring te zeggen dat je wijkgericht 
werken zo belangrijk vindt, maar je moet er ook echt naar handelen. 
Je moet als bestuur je partners in deze uiterst serieus nemen, de energie en 
locale knowhow, alles vrijwillig en met enthousiasme aangeboden, moet je 
koesteren en niet van je vervreemden.  
 
Je kunt niet een reeds ingeslagen pad eenzijdig verlaten of een afgesproken 
herinrichting in de tijd verschuiven, onder het begeleidend commentaar: de 
wijkvereniging zal het heus wel begrijpen hoor. 
 
Het kan niet zo zijn dat een dossier de ene week bij de ene ambtenaar ligt en de 
volgende week bij een ander, die zich weer helemaal moet inwerken, waardoor 
een burger zijn verhaal opnieuw en opnieuw moet vertellen. 



 
Je kunt niet twee sportverenigingen warm wrijven en kneden en zover krijgen dat 
zij nut en noodzaak van een fusie zien en dit proces vervolgens weer in de 
ijskast zetten, zonder tenminste duidelijk het hoe en waarom uit te leggen.  
 
Het kan niet zo zijn dat herzieningen van Bestemmingsplannen steeds maar 
weer in tijd verschoven worden, waardoor burgers en instanties telkens weer 
opnieuw in de wacht gezet worden, omdat we het intern niet op orde blijken te 
hebben.  
 
Je kunt je niet als partij in de verkiezingen profileren als de ondernemersvriend,  
en het vervolgens laten gebeuren dat er afspraken naar die ondernemers toe al 
bij de eerste begroting  gewoon genegeerd worden.  
Je kunt het niet maken dat tijdens de twee drukste weekenden van het jaar het, 
rondom de kunsttiendaagse, het drukst bewandelde weggetje, het Smalle Pad, 
open ligt. 
 
Het kan niet zo zijn dat inwoners glibberend hun vuilcontainer naar een centrale 
afhaalplek moeten sleuren, gevaar voor breuken en ander letsel trotserend, met 
als enig excuus dat het te glad is voor de vuilniswagen. En dat terwijl elders in de 
gemeente bij bedrijven een andere firma het vuil wel keurig ophaalt. 
 
Het signaal dat we met deze handelswijze uitzenden?: sorry maar we nemen u 
niet echt serieus. 
 
 
In de jaren sinds de fusie is met veel inspanning de basis gelegd voor het 
wijkgerichte werken. Er is veel geïnvesteerd in geld en capaciteit en het 
enthousiasme vanuit de kernen heeft geleid tot vele wijkverenigingen en 
dorpsraden die er letterlijk voor moesten zorgen dat de afstand tot ons als 
bestuur en organisatie niet te groot zou worden. 
         
Wij nodigen het college  uit om op de volgende vragen antwoord te geven. 
 

1. Deelt het College onze zienswijze dat het wijkgerichte werken een 
passend  instrument is om de afstand burger – bestuur zo klein mogelijk te 
houden? 

2. Deelt het college onze zienswijze dat het essentieel is dat gemaakte 
afspraken richting wijkverenigingen nagekomen worden, en dat indien dit 
niet mogelijk of wenselijk is, dit in alle openheid met de wijkvereniging 
besproken wordt? 

3. Ontvangt  het College ook de kritische geluiden over de kwaliteit van het 
wijkgerichte werken uit de verschillende kernen op dit moment?   

4. Op welke wijze kan het College aannemelijk maken dat het ambitieniveau 
wijkgericht werken betrokkenheid en kwaliteit uitstraalt in woord en daad? 



  Graag ontvangen we uw wapenfeiten over de afgelopen 6 maanden op 
een rijtje bij de verschillende wijkverenigingen die we hebben.  

5. Deelt het College onze opvatting dat het wijkgerichte werken vanuit de 
opstartfase op dit moment in de consolidatiefase is aangekomen en om 
een nieuwe visie en een andere benadering vraagt  

 
 

 
Ruimte voor realisme: 
 
Een half jaar is verstreken sinds de verkiezingen. De raad heeft nog weinig 
houvast gekregen van haar college. De wethouders van nu, vorig jaar nog 
bevlogen en scherpe raadsleden, lijken gegijzeld door de ambities van hun 
voorgangers. Enthousiasme en voortvarendheid van weleer lijken al snel 
gevangen in een net van gewoontes, hiërarchieën  en platgetreden paden binnen 
de organisatie, voor het gebrek aan handelen wordt snel en soms breedsprakig 
een excuus geformuleerd. Door andere partijen wordt u gebrek aan ambitie 
verweten. Maar misschien is de ambitie om gedane afspraken eerst na te komen 
en daarmee broos vertrouwen te herstellen, alvorens tot het formuleren van 
eigen plannen over te gaan, wel de nobelste ambitie die het college op dit 
moment kan hebben.  
Voorzitter, de wijze waarop het vorige college de projecten als Ontwerp ons 
Derp, Schoorl Klopt en Mooi Bergen in de steigers heeft gezet verdient alle 
waardering. Maar ook hier zal Ruimte voor Realisme onontbeerlijk zijn. T.a.v. 
Mooi Bergen wacht onze fractie met spanning af hoe de inspraakreacties van de 
burgers zijn; wij hebben onze bedenkingen t.a.v. de duidelijkheid over de 
financiële consequenties en het feit of het dorpse karakter van de kern Bergen 
gehandhaafd blijft. 
 
 
 
Ruimte voor realisme geldt ook voor de raad: 
 
Collega’s, hebben wij als Raad wel voldoende aansluiting met onze 
gemeenschap? Wat doen wij met de signalen, die onze inwoners afgeven?  
Burgerparticipatie en klantgericht werken zijn mooie begrippen, maar zitten we 
allemaal wel echt op het puntje van onze stoel om dit waar te maken? 
Onze fractie constateert dat participatie bij activiteiten voor Raad- en 
commissieleden veel beter kan. Als een voorbeeld kan dienen, dan dat slechts 
één burgercommissielid belangstelling had voor een werkbezoek aan het 
wijkteam Duinstreek van de politie.  
 
Mijn fractie wil graag met de hele Raad informeel bespreken hoe wij teleurstelling 
en het gebrek aan vertrouwen, de aura van onverschilligheid die ons kennelijk 
omgeeft, kunnen ombuigen. Dat zal geen gemakkelijke opgave zijn, maar wel 
een noodzakelijke uitdaging voor ons allemaal. 



 
Eén van onze voorstellen daarbij zal zijn dat de griffie een coördinerende rol 
vervult t.a.v. Werkbezoeken/uitnodigingen; hiermee bedoelen we, dat er een 
centraal overzicht in risbis komt, waar ieder raads- en commissielid aangeeft 
waar hij-zij naar toe gaat. Onderlinge afstemming kan leiden tot verhoging van de 
effectiviteit t.a.v. de uitnodigingen. Burgers en instanties, die ons uitnodigen, 
hebben recht op onze aandacht. Laat staan zij, die wij als raad uitnodigen. 
 
Mijn fractie vindt dat de weg van politieke correctheid of dogma´s moet worden 
verlaten. Hiermee bedoelen wij, dat wij als Raad, alle goede bedoelingen ten 
spijt, soms initiatieven nemen op grond van vermeende actualiteit.  
De 200.000 euro´s t.b.v. bestrijding van Jeugdwerkloosheid is hiervan zo´n 
voorbeeld. Een sympathieke geste, die echter volledig buiten proportie is 
wanneer dit wordt afgezet tegen de 43 jeugdwerklozen, die onze gemeente kent. 
Een ander onderwerp, hoe gevoelig ook: kinderarmoede. € 24.000 euro is extra 
beschikbaar gesteld in juni; waardoor het totale bedrag op € 48.000 komt; in 
oktober moet de wethouder melden, dat er nog geen cent is uitgegeven en dat 
de doelgroep zo moeilijk bereikbaar is. Eerst weten waarover we praten en dan 
pas geld ter beschikking stellen, luidt de boodschap.  
 
Laten we vooral ook elkaar scherp houden en doordacht geld vrij maken. 
 
Ruimte voor realisme ook ten aanzien van de begroting. 
 
Voorzitter, ik pak hier slechts twee aspecten op: 
 
Allereerst de versterking van de algemene reserve. Het eenmalig achterwege 
laten van de jaarlijkse versterking van de algemene reserve met €250.000 en 
van de toekenning van rente aan de algemene reserve, in dit geval € 155.000 
leveren samen € 405.000 aan incidentele dekking op. Het afgelopen jaar werd 
gekenmerkt door een lage inflatie. Maar die zekerheid hebben we niet voor de 
tijden die voor ons liggen. 
 
Laat het duidelijk zijn, voor onze fractie  is een dergelijke exercitie absoluut niet 
voor herhaling vatbaar. Dat zijn praktijken  die men in Zuid Amerika of in 
Griekenland kan toepassen, maar niet in onze gemeente. 
 
Dan de waardering van ons onroerend goed. 
Ik citeer het NHD van vandaag: wie zijn huis wil verkopen, moet de prijs flink 
verlagen. Die ontwikkeling is onontkoombaar. En beter zal de huizenmarkt er de 
komende tien jaar niet op worden. Het is de nieuwe werkelijkheid. Einde citaat. 
De Woz waarde vormt de basis voor de heffing van de OZB 

Stijgt of daalt de waarde van woningen, dan heeft dat gevolgen voor de 
opbrengst van de OZB. Het zal U niet zijn ontgaan dat de waarde van onze 
woningen – zoals blijkt uit NVM rapportages - met gemiddeld 7% zijn gedaald ten 
opzichte van het voorgaande jaar. Afgelopen dagen is er zelfs een publicatie 



verschenen waaruit bleek dat de woningen in Noord Holland het hardst zijn 
gedaald. Waar er de afgelopen jaren sprake was van soms spectaculaire 
waardestijgingen is het nu een daling. Het komt ons reëel over dat deze 
waardedaling als grondslag wordt meegenomen bij de nieuwe waardebepaling 
voor de OZB aanslag 2011. Dat is wel een stuk realisme waar onze burgers op 
mogen rekenen.  
 
De consequentie betekent een extra gat in de begroting van ca. € 500.000 bij 
een geraamde opbrengst van  7.300.000,--, ( nu nog inclusief de voorgenomen 
2% stijging van het OZB tarief) 
 
Wat is de consequentie indien u die benadering niet overneemt? De 
consequentie zal zijn dat burgers massaal bezwaar zullen gaan aantekenen 
tegen hun waardering en de OZB aanslag.    
Hier komt nog bij dat recentelijk een rechterlijke uitspraak is gedaan, die bepaalt 
dat elk gegrond bezwaar tegen een bepaalde waarde, hoe gering ook, ook 
daadwerkelijk moet worden gehonoreerd (voorheen hoefde een afwijking binnen 
een bepaalde marge niet te leiden tot verlaging van de aanslag). 
 
U zult zich kunnen voorstellen welke extra kosten en extra capaciteit u nu reeds 
mag reserveren om alle procedures te kunnen doorlopen losstaand van de 
uitkomsten. 
 
Van het College willen we antwoord op 2 zaken: 
 
1. Wat is de visie van het College op de waardedaling van het Onroerend goed 

en de doorwerking hiervan in de opbrengst OZB en de aanslag voor onze 
burgers.  

  
2. Weet het College op dit moment wat de prognoses van de Waarderingskamer 

zijn, die als uitgangspunt gelden . 
 
 
Voorzitter, 
Organisatie, college en raad zijn de drie partijen die samen ‘de Gemeente’ 
vormen. 
Laten we elkaar scherp houden. En laten we dat niet doen vanuit een houding 
van: ik zal jou eens laten zien waar jouw plaats is of bemoei je met je eigen 
zaken. Laten we elkaar scherp houden vanuit een constructieve benadering, 
elkaar waar mogelijk ondersteunend. Laten we als raad, college en organisatie 
scherp zijn op elkaar vanuit de grondgedachte dat we alle drie hetzelfde doel 
voor ogen hebben: het welzijn van onze burgers. 
De eerste stappen zijn genomen en wanneer we deze grondgedachte 
consequent vasthouden in ons handelen zal het ons misschien lukken het 
vertrouwen in de politiek, en dus het vertrouwen in ons, te herstellen. 
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Algemene Beschouwingen  bij de begroting voor het jaar 2011 

 

Geachte aanwezigen, 

 

 

Het woord Beschouwing kent drie betekenissen: 

 Het aandachtig bekijken 

 Het  overpeinzen 

 Onder woorden gebrachte gedachtegang over een bepaald onderwerp. 

 

Deze begroting is door de mensen die hem hebben opgesteld zeer aandachtig 

bekeken en in onze ogen ook weer netjes opgesteld. Volgend jaar zal hij vast 

nog duidelijker worden wanneer we de stappen zoals die in 2009 zijn gezet weer 

meer inhoud gaan geven. 

De technische vragen die we over de begroting hadden zijn weer keurig en 

duidelijk beantwoord. Daarvoor onze dank aan het ambtelijk apparaat. 

Het huidige college heeft, hopelijk ook deze begroting aandachtig bekeken, maar 

nog geen overpeinzingen aangebracht. Alle plannen en ombuigingen zullen we 

naar wij verwachten bij de perspectiefnota van 2012 vinden.  

Het college programma zal dus pas in januari 2011 aan de raad voorgelegd 

worden. 

De Partij van de Arbeid vindt het daarom moeilijk om over deze begroting een 

gedachtegang onder woorden te brengen. 



 

Geachte aanwezigen, het hoofdstuk nieuw beleid is leeg, dus ook het college 

heeft kennelijk moeite een gedachtegang hierover onder worden te brengen. De 

aanschaf voor de brandweer zien wij als noodzakelijk en heeft niets met beleid te 

maken. 

Dat we in deze begroting expliciet beslissen over het plaatsen van frisdrank 

automaten in het gemeentehuis is natuurlijk een grote stap voor de mensheid, in 

het bijzonder de ambtelijke mensheid, maar dat vinden wij in dit verband te 

detaillistisch, ook het uitsplitsen van de uitgaven bij groen verwonderde ons.  

De antwoorden daarop hebben we gekregen maar het lijkt ons duidelijk dat daar 

de begroting anders opgesteld dient te worden. Wanneer we nu al weten dat 

daar in de voorjaarsnota geld voor gevraagd zal worden. 

Verbaasd zijn we over het feit dat er omdat er minder toeristenbelasting wordt 

geïnd een forse verhoging op deze belasting wordt voorgesteld door uitgerekend  

dit college. 

Ook dit jaar moeten we de rioolheffing verhogen dat is consistent beleid. Maar de 

2% OZB zal volgend jaar echt 2% moeten zijn voor de gemiddelde woningen. 

 

Dat ook de andere overheden gaan bezuinigen merken we al. 

De provincie kort de bijdrage aan het O.V. vervoer.  

Hartelijk dank voor de uitgebreide beantwoording van de wethouder n.a.v. de 

vraag in de commissie. Maar de zorg blijft, evt motie 

 

Ook de korting op de WMO vanuit het Rijk drukt direct op onze begroting. Daar 

komt nog bij dat er zeker op het onderdeel woningaanpassingen een grote 

overschrijding is ten opzichte van 2009 en dat dit een open einde regeling is. 

Diverse fracties hebben al gesproken over de mogelijkheid om een eigen 

bijdrage op o.a. deze post te gaan vragen net zoals dat gaat bij de huishoudelijke 

hulp. 

Wij dienen hierover de volgende motie in. 



 

 

Aanwezigen dit was de Zeer  Algemene Beschouwing van de Partij van de 

Arbeid. 

 

 

Karin Kindt                         Peter van Huissteden                 

 

 

 

 

  


