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REGISTRATIE-

NUMMER   
Agendapunt 7: Begroting 2011  

Onderwerp Beleidsnota windmolens 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 2 november  2010 

Inhoud 

 

 

Overwegende: 

1. Dat ruim een jaar geleden in het kader van duurzaam beleid een notitie 

is aangekondigd t.a.v. windmolens binnen de gemeente; 

2. Dat windmolens nu in discussie zijn, mede in verband met de nog 

bestaande subsidieregelingen. 

3. Dat de subsidieregelingen waarschijnlijk zullen worden afgebouwd, 

reden waarom mogelijk agrariërs en/of energiemaatschappijen nog snel 

bouwinitiatieven zullen nemen; 

4. Dat de kans bestaat dat er een bouwaanvraag wordt ingediend die in 

behandeling moet worden genomen zonder dat de raad hierin een beleid 

heeft bepaald.  

Conclusie 

 

 

Draagt het college op 

 Geen medewerking te verlenen tot het plaatsen van windmolens totdat 

de raad hiervoor een beleid heeft bepaald. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Naam en 

ondertekening  

Gemeentebelangen BES,  

Thijs Bijl.  

 



Motie 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRATIE-

NUMMER   
Agendapunt 7: Begroting 2011  

Onderwerp Inzet vrijwilligers 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 2 november  2010 

Inhoud 

 

 

Overwegende: 

5. Dat er door de raad en college vele onderzoeken worden gevraagd die 

deskundigheid vragen; 

6. Dat deze onderzoeken een grote belasting betekenen voor het 

ambtelijke apparaat, of hoge kosten geven bij uitbesteding aan een 

adviesbureau; 

7. Dat eerder al vele onderzoeken door studenten zijn gedaan als 

afstudeerproject of als stageproject met een positief resultaat; 

8. Dat binnen de gemeente of binnen de regio er zeker deskundige mensen 

zijn die zich willen inzetten om in een teamverband een onderzoek te 

willen doen; 

9. Dat inzet van burgers bij het maken van beleid de betrokkenheid van de 

inwoners vergroot, waardoor de afstand tussen bestuur en burger kleiner 

kan worden; 

10. Dat de betrokkenheid van burgers al groot is gezien de positieve reacties 

die wij gezien hebben bij projecten in de verschillende kernen;  

Conclusie 

 

 

Draagt het college op 

 Met een notitie te komen waarin de mogelijkheden worden aangegeven 

om een adviesopdracht door een team van vrijwilligers te laten uitvoeren. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Naam en 

ondertekening  

Gemeentebelangen BES,  

Thijs Bijl.  

 



Motie 

 

 

REGISTRATIE-

NUMMER   
Agendapunt 7: Begroting 2011  

Onderwerp Toeristenbelasting 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 2 november  2010 

Inhoud 

 

 

Overwegende: 

11. Dat toeristenbelasting geen sluitende inkomstenpost kan zijn maar gerelateerd 

moet worden aan het aantal bezoekende toeristen.  

12. Dat momenteel de gemeentebegroting geen koppeling laat zien waaraan en in 

welke mate er aan toeristische voorzieningen wordt aangegeven.  

13. Dat de gemeente ook investeert op toeristische voorziening voor dagrecreanten, 

waarvoor echter vanuit de dagrecreanten geen bijdrage wordt ontvangen.  

14. Dat het op te richten ondernemersfonds mogelijk ook in de toekomst een 

inkomstenstroom kan zijn voor uitgaven ten bate van het toerisme 

15. Dat gezien de onzekere inkomsten door fluctuerende bezoekersaantallen het 

zinvol is komend jaar de toeristenbelasting te evalueren aan de hand van de 

jaaropgaven en aanslagen 2009 en 2010.  

16. Dat bij de evaluatie dan tevens naar het systeem kan worden gekeken.  Daarbij 

kan ook gedacht worden aan een maximalisering (Texel geeft per week € 7,50 

aan) of percentage (Huizen 2%). Vooral die laatste mogelijkheid die ook 

bijvoorbeeld in Amsterdam is ingevoerd, achten wij realistisch.  

17. Dat de controle momenteel van de toeristenbelasting veel inzet vergt en bepaald 

niet waterdicht kan zijn.  

18. Dat indien er gekozen wordt voor een percentage deze controle op basis van 

omzet kan worden gedaan. Deze is veel eenvoudiger te bewerkstelligen door 

koppeling van bestanden en vergt ook geen administratieve handelingen door 

de exploitant. Bovendien ontstaat er dan ook een relatie met het bedrag dat de 

toerist betaalt per overnachting.   

Conclusie 

 

 

Draagt het college op 

 Komend voorjaar met notitie te komen waarin alternatieven worden aangegeven 

voor een gewijzigde heffing  van de toeristenbelasting. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Naam en 

ondertekening  

Gemeentebelangen BES,  

Thijs Bijl.  

 



Motie 
REGISTRATIE-

NUMMER   
 Agendapunt 7 : Begroting 2011 

Onderwerp Uitbreiding periode betaald parkeren 

 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 2 november 2010 

Inhoud 

 

 

Overwegende  dat: 

 er binnen de gemeente Bergen(NH) verschillende periodes voor 
betaald parkeren worden gehanteerd;  

 in de kernen Bergen (centrum) en Schoorl gedurende het gehele jaar 
betaald parkeren geldt en dat in de kernen  Egmond aan Zee en 
Bergen aan Zee slechts gedurende het zomerseizoen betaald parkeren 
geldt; 

 deze verschillen leiden  tot onduidelijkheid bij de burgers en recreanten; 
 bij de fusie van de gemeente Bergen (NH), Egmond en Schoorl 

afspraken zijn gemaakt over de harmonisatie van de belastingtarieven; 
 het verminderde  parkeertoezicht buiten het zomerseizoen bijv. in de 

kern Egmond aan Zee leidt tot parkeeroverlast en problemen; 
 de gemeente Bergen mogelijk extra inkomsten parkeergelden kan 

verkrijgen door het parkeerbeleid aan te passen; 

 

Conclusie 

 

 

Draagt het college op: 

- voor  1 maart 2011 aan de raad te melden wat de  gevolgen ( handhaving, 

opbrengsten, etc ), zijn van het uitbreiden  van  het betaald parkeren 

gedurende het gehele jaar voor de gehele gemeente Bergen(NH) en een 

raadsvoorstel hiertoe voor te bereiden. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Ondertekening 

 

 

 

VVD gemeente Bergen 

Jan Houtenbos 

 

 

 

 

 

 



Motie 
REGISTRATIE-

NUMMER   
 Agendapunt 7 : Begroting 2011 

Onderwerp  Nieuwe werken 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 2 november 2010 

Inhoud 

 

 

Overwegende dat : 

 

1.Op het terrein van het z.g.” nieuwe werken” bij de gemeentelijke organisatie 

grote bezuinigingsslagen kunnen worden gemaakt. 

 2.Bij dit nieuwe werken optimale verbindingen o.a. via glasvezel een cruciale 

rol spelen 

3.bij de discussie over het nieuwe gemeentehuis dan wel bestuurscentrum 

deze punten een grote rol gaan spelen  

 

Conclusie 

 

 

 

Draagt het college van Burgemeester en wethouders op: 

1.Te onderzoeken in hoeverre in er in de gemeente Bergen mogelijkheden 

zijn en zo niet , moeten worden geschapen, om het nieuwe werken in het 

gemeentelijk en het maatschappelijk apparaat te integreren. 

2. De raad in haar vergadering van juni 2011 afgeronde plannen voor deze 

punten te presenteren  

Ondertekening 

 

VVD gemeente Bergen 

Jan Houtenbos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motie 
REGISTRATIE-

NUMMER   
 Agendapunt 7 : Begroting 2011 

Onderwerp Regionale samenwerking regio Alkmaar 

 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 2 november 2010 

Inhoud 

 

 

Overwegende dat : 

 
 op het terrein van verdere regionalisering en centralisatie van taken  

besparingen kunnen worden verkregen door uitvoerende taken, 
maar ook beleidsmatige taken gezamenlijk op te pakken; 

 deze besparingen bereikt kunnen worden door een aantal van onze 
gemeentelijke taken/werkzaamheden  bijv. leerplicht,  ICT, inkoop 
en p&o  samen te voegen  met de ons omliggende gemeenten; 

             

 

 

Conclusie 

 

 

 

Draagt het college van Burgemeester en wethouders op: 

1. te onderzoeken om tot een samenvoeging van gemeentelijke 
taken/werkzaamheden, bijv. leerplicht, inkoop, ict  en p&o, met 
omliggende gemeenten te komen; 

2. zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de omliggende gemeenten 
om te komen tot samenvoeging van daarvoor in aanmerking komende 
gemeentelijke taken; 

om uiterlijk 1 juli 2011 te starten met het 1e pilot-project 

 

Ondertekening 

 

VVD gemeente Bergen 

Jan Houtenbos 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



Motie 
REGISTRATIE-

NUMMER   
 Agendapunt 7 : Begroting 2011 

Onderwerp Subsidieclaim richting Europese Commissie 

 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 2 november 2010 

Inhoud 

 

 

Constaterend dat  

         de gemeente Bergen genoodzaakt is de komende tijd forse 
bezuinigingen door te voeren om de aangekondigde korting op het 
gemeentefonds  te kunnen opvangen; 

 
         uit recent onderzoek blijkt dat gemeenten en provincies vorig jaar  

       € 3 miljard aan Europese subsidies ‘op te plank’ hebben laten liggen;  
 

         de gemeente Bergen (NH) onvoldoende ‘know-how’ in huis heeft 
om de complexe regels en procedures voor de EU-subsidieaanvragen 
zelf uit te kunnen voeren 

Conclusie 

 

 

Draagt het college op: 

Een gespecialiseerd extern bureau en/of organisatie in te schakelen (bijv. via 

het servicebureau Europa van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

en/of via het steunpunt Europese subsidies van de provincie Noord-Holland) 

zodat een deel van dit Europese subsidiegeld op korte termijn richting 

Bergen(NH)  kan worden  gesluisd.  

 

En gaat over tot de orde van de dag 

Ondertekening 

 

 

 

VVD gemeente Bergen 

Jan Houtenbos 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

MOTIE 

REGISTRATIENUMMER 

(in te vullen door bureau griffier) 

AGENDAPUNT 7 : Begroting 2011 

Onderwerp Voorgenomen afbouw van de provinciale suppletie voor de financiering 

van het WMO-vervoer als onderdeel van de OV-taxi 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 2 november 

2010. 

Inhoud 

 

 

 

Overwegende dat  

 de provincie langdurige afspraken heeft gemaakt met o.a. de 
gemeentes in Kennemerland over de financiering van het 
WMO-vervoer als onderdeel van de OV-taxi. 

 Dat deze financiering bestaat uit jaarlijkse suppleties. 

 De provincie deze suppletie vanaf 1 januari 2011 in 4 jaar zal 
afbouwen zoals vastgelegd in de brief van 23-11-2007 

 De provincie het voornemen heeft om de suppletie versneld af 
te bouwen 

 De provincie met dit bezuinigingsvoorstel haar afspraken met 
de gemeentes over de afbouw van de suppletie niet nakomt 

 Met het versneld afbouwen van de suppletie de gemeente 
Bergen financieel benadeeld wordt in een tijd dat de gemeente 
toch al voor grote bezuinigingen staat 

  

Conclusie 

 

 

Vraagt de statenleden van de provincie om af te zien van de 

bezuiniging op het WMO_vervoer en de afspraken die met de 

gemeentes zijn gemaakt uit te voeren. 

Verzoekt de griffie deze motie door te sturen aan de Statenleden van 

de provincie Noord- Holland 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Naam en ondertekening  

Fractie PVDA Karin Kindt Peter van Huissteden. 

 

 

 

 

 

 

 



Motie 
REGISTRATIE

-NUMMER   
 Agendapunt 7  

Onderwerp Gratificatie minima 

 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 2 november 2010 

Inhoud 

 

 

Overwegende dat : 

 
 In deze economische zware tijden ook de minima zwaar worden 

getroffen; 
 Juist in de decembermaand financiële ondersteuning voor deze 

groep gewenst is; 

             

 

 

Conclusie 

 

 

 

Draagt het college van Burgemeester en wethouders op: 

3. Om in 2011 alle inwoners van de gemeente Bergen met een inkomen 
tot 120% van het minimuminkomen een kerstgratificatie te geven van  € 
50,- 

4. dekking hiervoor te zoeken uit het positieve saldo van de begroting 

 

Ondertekening 

 

Groen Links Bergen 

 

Paul Edelschaap 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


