
 

Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 27 april 2010 

 
voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. D. Bakker (VVD), mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. M.J. Bijl (GB), mw. 
M.E. Diels (GB), dhr. P. Edelschaap (GL), dhr. N.C.J. Groot (CDA), dhr. M. 
Halff (D66), dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD), dhr. A.P. 
v. Huissteden (PvdA)(vanaf agendapunt 5), mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. K. van 
Leijen (GB), mw. J.L. Luttik-Swart (GB), dhr. T. Meedendorp (VVD), dhr. J. 
Mesu (CDA), mw. M. Muller (GL), dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA), mw. A. 
Paping (VVD), mw. O. Ras (GL), mw. A.M. de Ruiter (D66), dhr. H.G.J.J. 
Schiering (GB), dhr. U. Smit (VVD), dhr. J. Snijder (D66). 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. A. Hietbrink, dhr. C. Roem, mw. E. Trap 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. R. Groninger 

afwezig 
 

 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur. 

samenvatting 
besprokene 

 
D66 heeft vragen over: 
1. Het voorstel van D66 om de heer Plomp te benoemen tot project-
 wethouder voor het dossier Gasopslag Bergermeer. 
2. De mogelijkheid om de geplande uitgaven van € 60.000,00 in de begroting 
 opgenomen voor het project glasvezelnet, om te buigen naar een breder 
 en goedkoper onderzoek. 
3. Het (officiële) standpunt van het college over de ontwikkelingen rond 
 Justerland. 
 4. De bezuinigingen die vanuit Den Haag op de gemeente afkomen en in 
 samenhang daarmee de doorrekening daarvan in het collegeprogramma 
 en de perspectiefnota. 
 
Beantwoording door het college. 
 
Ad. vraag 1. 
De heer Hietbrink deelt mede dat het college het voorstel van D66 in 
overweging heeft genomen. Het college vindt het niet verstandig om de heer 
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Plomp te benoemen tot projectwethouder. Het college is van mening dat het 
dossier ook in goede handen is bij het nieuwe college. Een en ander laat 
onverlet de meer dan uitstekende wijze waarop de heer Plomp het dossier 
heeft behandeld. 
 
 
Er is nog niet gesproken over de mogelijke deelname aan de Stichting, door 
de heer Plomp. Hiervoor zal eerst overleg moeten plaatsvinden met de andere 
deelnemers van de stichting. 
 
Ad. vraag 2. 
Omdat de vraag in eerste instantie niet goed is begrepen, ontvangt D66, zo 
snel mogelijk een schriftelijk antwoord. 
 
Ad. vraag 3. 
De heer Hietbrink deelt mede dat het college nog geen officieel standpunt 
heeft ingenomen over Justerland, omdat er nog geen principeverzoek is 
ingediend. Het college heeft in de structuurvisie landelijk gebied in zijn 
algemeenheid over grootschalige attracties een standpunt ingenomen. 
Het standpunt is, nee, tenzij. Verzoeken voor grootschalige attracties zullen 
heel kritisch bekeken worden. Een uitspraak over Justerland kan pas gedaan 
worden nadat er een principeverzoek is ingediend. Voor zover bekend zijn er 
geen toezeggingen gedaan aan de initiatiefnemers. 
 
Ad. vraag 4. 
De heer Roem deelt mede aan de raad een procesvoorstel wordt voorgelegd 
over hoe de discussie aangegaan kan worden over de bezuinigingen c.q. 
ombuigingen en welke consequenties dit heeft voor de begroting en de 
vertaling in het collegeprogramma. 
 
De vragen zijn naar tevredenheid van D66 beantwoord. Mevrouw De Ruiter 
(D66) vindt het teleurstellend dat is besloten om geen gebruik te maken van 
de expertise en knowhow van de heer Plomp inzake het dossier Gasopslag 
Bergermeer. 
 

 
agendapunt  1. Opening. 

samenvatting 
besprokene 

 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom. 
Medegedeeld wordt dat de vergaderopstelling is gewijzigd. Het is een 
proefopstelling.  
 

 
 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda. 

besluit  
Op voorstel van GB (mw. Luttik) met steun van D66, besluit de raad om 
agendapunt 6 als B-stuk te behandelen. 
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
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agendapunt  3.a. Verslag raadsvergadering gehouden op 30 maart 2010. 

besluit  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
agendapunt  3.b. Lijst van bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot 16 april 2010. 

besluit  
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
 
agendapunt 3.c. Ingekomen stukken. 

besluit  
De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan en 
stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening. 
 

 
agendapunt  4. Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen. 

voorgesteld 
besluit 

 
Voorstel:  
in onderstaande gemeenschappelijke regelingen aan te wijzen als 
vertegenwoordiger:  
1. Mevrouw Trap als lid voor het algemeen bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.  
 De heer A. Hietbrink als plaatsvervangend lid.  
2.  Mevrouw E. Trap als lid van het algemeen bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Stichting Openbaar 
Basisonderwijs.  

 De heer A. Hietbrink als plaatsvervangend lid.  
3.  Mevrouw H. Hafkamp als lid van het algemeen bestuur van de 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  
 Mevrouw E. Trap als plaatsvervangend lid.  
4.  De heer C. Roem als adviserend lid van het algemeen bestuur van de  
 Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geestmerambacht.  
 De heer A. Hietbrink als plaatsvervangend lid.  
 <naam raadslid> als adviserend lid namens de gemeenteraad.  
5.  De heer A. Hietbrink als lid van het algemeen bestuur van de 
 Gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening Noord-Kennemerland.  
 Mevrouw E. Trap als plaatsvervangend lid.  
6.  De heer A. Hietbrink als lid van het algemeen bestuur van de 
 Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en 
 omstreken.  
 Mevrouw E. Trap als plaatsvervangend lid.  
7.  De heer A. Hietbrink als lid van het algemeen bestuur van de 
 Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar (MRA).  
 De heer C. Roem als plaatsvervangend lid.  
8.  Mevrouw E. Trap als lid van het algemeen bestuur van de 
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 Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
 Hollands Noorden;  
 De heer A. Hietbrink als plaatsvervangend lid.  
 <naam raadslid> als lid namens de gemeenteraad.  
 

stemming  
Mevrouw Diels (GB), mevrouw Bakker (VVD) en de heer Mesu (CDA) nemen 
zitting in het stembureau. Hierna worden de stembiljetten uitgereikt. 
 
Na telling van de stemmen, deelt mevrouw Bakker (VVD) als voorzitter van het 
stembureau mede dat: 
 
- voor de benoeming van collegeleden in de gemeenschappelijke 

regelingen, 22 stembiljetten zijn uitgereikt en ingeleverd. Alle 22 stemmen 
waren geldig en zijn allen voor wat in het voorstel is opgenomen. De 
betreffende collegeleden zijn hiermee benoemd in de verschillende 
gemeenschappelijke regelingen; 

 
- voor de benoeming van raadsleden in de gemeenschappelijke regelingen 

zijn 22 stembiljetten uitgereikt en ingeleverd.   
 
 Voor de benoeming in het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke 

regeling Recreatiegebied Geestmerambacht als adviserend lid namens de 
gemeenteraad, zijn 4 stemmen uitgebracht voor benoeming van mevrouw 
De Ruiter (D66) en 18 stemmen uitgebracht voor benoeming van de heer 
Meedendorp (VVD). De heer Meedendorp (VVD) is hiermee benoemd. 

 
 Voor de benoeming in het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke 

regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden als 
lid namens de gemeenteraad, was van de 22 uitgebrachte stemmen, 1 
stem ongeldig. 

  Er zijn 2 stemmen uitgebracht voor benoeming van de heer Groot (CDA), 
er zijn 15 stemmen uitgebracht voor benoeming van mevrouw Luttik (GB) 
en 4 stemmen uitgebracht voor benoeming van de heer Halff (D66). 
Mevrouw Luttik (GB) is hiermee benoemd. 

 
   
 
 
 

besluit  
De raad heeft conform het voorstel besloten en heeft de heer Meedendorp 
(VVD) als adviserend lid benoemd in het algemeen bestuur van de 
Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geemerambacht en mevrouw 
Luttik (GB) namens de gemeenteraad benoemd tot lid van het algemeen 
bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst Hollands Noorden. 
 
Voor de overige benoemingen hebben alle 22 aanwezigen ingestemd met het 
voorstel.  
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HAMERSTUKKEN 
 
agendapunt  5. Voorstel betreft het vaststellen van de prioriteitstelling en de 

opgenomen projecten in het Meerjaren Ontwikkeling Programma, 
als basis voor het aanvragen van het Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing 2010-2014 (MOP ISV 3). 

voorgesteld 
besluit 

 
Het Meerjaren Ontwikkeling Programma ISV3 Bergen / 2010 – 2014 vast te 
stellen en subsidie aan te vragen voor de volgende projecten:  
1  Programma Fysiek  
 1.1  ISV2 JongerenOrganisatieEgmondBinnen  
 1.2  ISV2 Pompplein  
 1.3  Burgemeester Eymaplein  
 1.4  Voorstraat  
 1.5  Westeinde en Werf  
 1.6  Locatie ‘Watertoren’ en driehoek ‘Van Balen’  
 1.7  Locatie ‘Bowling’ en Teerenstra-gebied  
 1.8  Locatie Trompstraat en omgeving  
2  Programma Bodem  
 2.1  Doorlopende verplichtingen; nazorgtaken en uitvoering bestuurlijke 

 overeenkomsten 
 2.2  Onderzoeken en saneringen spoedlocaties 
 2.3  Onderzoeken en saneringen maatschappelijke ontwikkellocaties 
 2.4  Updaten Bodem Informatie Systeem.  
3  Programma Geluid  
 3.1  Geluidssanering van vier woningen 
 

samenvatting 
besprokene 

 
Bij stemverklaring deelt de heer Bijl (GB) mede dat GB instemt met het 
voorgestelde besluit, met inachtneming van de uitleg van de wethouder dat dit 
niet automatisch betekent, dat daarmee ook het plan van aanpak Ontwerp ons 
Derp wordt vastgesteld. Er is toegezegd dat het plan van aanpak op korte 
termijn in de commissie wordt besproken. 
 

stemming  
Er wordt unaniem ingestemd met het voorgestelde besluit. 
 

besluit  
Conform besloten. 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  6. Voorstel betreft het vaststellen van het Plan van aanpak en ten 

 behoeve van de discussienota Toeristische Informatievoorziening 
 gemeente Bergen 2011-2016. 

voorgesteld 
besluit 

 
Het voorgestelde plan van aanpak om te komen tot een discussienota 
Toeristische Informatievoorziening Gemeente Bergen 2011-2016, goed te 
keuren. 
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samenvatting 
besprokene 

 
Verwijzend naar de kaderstellende en controlerende taak van de raad, 
herinnert mevrouw Luttik (GB) aan de afspraak dat er aan de raad een format 
startnotitie zal worden voorgelegd. Verder herinnert mevrouw Luttik (GB) aan 
de door GB gestelde vragen. GB is van mening dat wanneer er meer dan 80 
uur wordt besteed aan het opstellen van de discussienota Toeristische 
Informatievoorzieningen, de raad hiervan op de hoogte dient te worden 
gesteld. Tot slot wil GB weten of de raad inzage kan krijgen in de interne 
planning. 
 
Reactie college. 
De heer Roem deelt dat de afspraak in het coalitieakkoord over 
urenverantwoording, door het college wordt gedeeld. Het college gaat hiermee 
aan de slag. 
In juni wordt aan de raad een format startnotitie voorgelegd. 
Het college is bereid de raad te informeren wanneer er meer dan 80 uur wordt 
besteed aan het opstellen van de notitie. Voor het college betekent dit niet dat 
de uren discutabel zijn omdat het college streeft naar een goede kwaliteit van 
het op te stellen document. 
De interne planning zijn de jaarplannen van de afdelingen. Het is de raad vrij 
om deze jaarplanningen ter kennisneming in te zien. 
 
Mevrouw Luttik (GB) geeft aan dat de vragen naar tevredenheid zijn 
beantwoord. 
 
Reagerend op een vraag van de heer Mesu (CDA), zegt mevrouw Luttik (GB) 
dat de 80 uur een inschatting zijn op basis van ervaring.  
 

stemming  
De raad stemt unaniem in met het voorgestelde besluit. 
 

besluit  
Conform besloten. 
 

 
agendapunt  7. Voorstel betreft het bekrachtigen van de noodverordeningen en het 

 intrekkingbesluit brand bos- en duingebied in Bergen en Bergen 
 aan Zee. 

voorgesteld 
besluit 

 
Te bekrachtigen de door de burgemeester uitgevaardigde verordeningen, 
houdende maatregelen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking 
van gevaar voor personen en goederen in verband met de brand in het bos- 
en duingebied van Bergen en Bergen aan Zee van 14 tot en met 19 april 
2010. 
Te bekrachtigen het intrekkingbesluit van 19 april 2010 waarmee alle 
noodmaatregelen die waren ingesteld tijdens en na de brand in het bos- 
duingebied van Bergen en Bergen aan Zee buiten werking zijn gesteld.  
 

samenvatting 
besprokene 

 
Reagerend op een vraag van de heer Meedendorp (VVD) zegt mevrouw 
Hafkamp dat voor de noodverordening, het kaartmateriaal leidend is. 
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stemming  
De raad stemt unaniem in met het voorgestelde besluit. 
 

besluit  
Conform besloten. 
 

 
agendapunt  8. Sluiting. 

besluit  
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging, de 
vergadering. 
 

 
 


