Verslaglegging:

CONCEPT Notulen vergadering gemeenteraad van de
gemeente Bergen gehouden op 16 juni 2011
0. Vragenhalfuur.
samenvatting
besprokene

De heer Snijder (D66) stelt vragen over bijensterfte door het gebruik van
pesticiden, gebruik diensten LIander voor verlaging energieverbruik en CO2
uitstoot,vestiging MCA naar Heerhugowaard en het stopzetten verbouwing
van Theater de Vest Alkmaar.
Het zijn niet zaken die direct het gemeentelijk beleid raken.
De heer Meedendorp (VVD) zal zijn vragen over de verkeerscirculatie
vanwege de afsluiting van de Damweg in Schoorldam, schriftelijk aan de
portefeuillehouder voorleggen.

agendapunt

1. Opening.

voorzitter

mw. H. Hafkamp

raadsgriffier

dhr. A.M. Kooiman

aanwezige
raadsleden

aanwezige
collegeleden

gemeentesecretaris

afwezig

samenvatting
besprokene

mw. D. Bakker (VVD), mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. M.J. Bijl (GB), dhr.
P. Edelschaap (GL), dhr. N.C.J. Groot (CDA), dhr. M. Halff (D66), dhr. J.A.M.
Haring (GB), dhr.P van Huisteden (PvdA,mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. K. van
Leijen (GB), dhr. T. Meedendorp (VVD), dhr. J. Mesu (CDA), mw. M. Müller
(GL), mw. A. Paping (VVD), mw. O. Rasch (GL), dhr. H.G.J.J. Schiering (GB),
dhr. J. Snijder (D66), dhr. F.D. Zeiler (GB).
mw. J.L. Luttik-Swart, dhr. A. Hietbrink, dhr. C. Roem.

dhr. W. Bierman

Mw. M.E. Diels (GB), dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD), dhr. A.W.M. Ooijevaar
(CDA), mw. A.M. de Ruiter (D66), dhr. U. Smit (VVD).
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van
verhindering door.
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besluit

agendapunt
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besluit
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agendapunt
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besluit

2. Vaststellen van de agenda.
In eerste instantie wordt agendapunt 7 afgevoerd, maar dat wordt later weer
hersteld.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3.a. Verslag raadsvergadering gehouden op 12 mei 2011.
De heer Groot (CDA) stelt dat tekst van de notulen correct is, maar verzoekt
op korte termijn met de portefeuillehouder te kunnen overleggen over de
uitvoering van het onderzoek door Sportbureau Alkmaar (pag. 8); de heer
Halff (D66) sluit zich daarbij aan.
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld

3.b. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 31 mei 2011.
De lijst bestuurlijke toezeggingen is ongewijzigd vastgesteld.

3.c. Ingekomen stukken.
De heer Zeiler (GB) meldt de beantwoording van de schriftelijke vragen
inzake „uitvoering groenprojecten‟ niet afdoende te vinden en wil daar in de
algemene raadscommissie van 8 september 2011 op terug komen.
De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan en
stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening.

HAMERSTUKKEN
agendapunt

voorgesteld
besluit

4. Voorstel betreft het vaststellen van de bestemmingsplannen:
06-037 Nieuwe Schulpweg 18 in Egmond Binnen en
06-038 Hotel Merlet in Schoorl

Het bestemmingsplan Nieuwe Schulpweg 18 d.d. januari 2011, kenmerk
NL.IMRO.0373.BPG09002nwschlpw18-B001, vast te stellen.
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Het bestemmingsplan Hotel Merlet d.d. 7 maart 2011, kenmerk
NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-B001, inclusief de nota van
beantwoording zienswijzen vast te stellen.
besluit
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besluit
besluit
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besluit

besluit
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besluit

Conform besloten.

5. Voorstel betreft het vaststellen van de Verordening Afvalstoffen
2011 gemeente Bergen

Het vaststellen van afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011.

Conform besloten.

6. Voorstel betreft zienswijzen in te dienen over de Jaarrekening 2010,
ontwerpbegroting 2012 en de bezuinigingsvoorstellen van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

1. In te stemmen met de jaarstukken 2010 met een voordelig resultaat van
€ 220.000.
2. Een zienswijze in te dienen over de voorgestelde resultaatbestemming:
€ 114.000 toevoegen aan algemene reserve in plaats van aan de reserve
niet-convenantgelden Veiligheid en Justitie.
3. Niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 omdat hierin niet de
bezuinigingen van 5% en de nullijn zijn verwerkt.
4. Een zienswijze in te dienen dat de voorgestelde bezuinigingen geen
nadelige gevolgen mogen hebben voor de burgers van Bergen en niet
mogen leiden tot een verschuiving van taken van Veiligheidsregio naar
gemeenten.

Conform besloten.

7. Voorstel betreft in te stemmen met de Begroting 2012 en de
financiële Jaarstukken 2010 van de Milieudienst Regio Alkmaar.

Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de financiële jaarstukken 2010
en de begroting 2012 van de Milieudienst Regio Alkmaar, inzake de
bestemming van het resultaat van 2010 en de tekorten in de begroting van
2012.
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besluit

Conform besloten.
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8.

Voorstel betreft zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur van
GGD Hollands Noorden over de Jaarrekening 2010 en de Begroting
2012.

1. In te stemmen met de Programmaverantwoording 2010 van de GGD;
2. De GGD te verzoeken om, uit het oogpunt van de beoordeling van de
rechtmatige besteding (SiSa) van gemeentelijke subsidies in 2010, een
aangepaste jaarrekening 2010 aan te leveren, waaruit duidelijk wordt
waaraan in 2010 door de gemeente Bergen toegekende subsidie is
besteed;
3. In te stemmen met de bestemming van het positief resultaat van €
335.647, te weten:
“Toevoeging aan de algemene reserve van het restant van € 274.007”;
4. Niet in te stemmen met het " Vormen van een bestemmingsreserve
Leegstand Schagen voor € 61.640”, en dit bedrag, conform eerder
gemaakte afspraken, toe te voegen aan de algemene reserve;
5. In te stemmen met het voorliggende begrotingskaders 2012 van de GGD,
zoals vastgesteld in de Algemeen Bestuurvergadering van de GGD d.d. 16
mei jongstleden;
6. In te stemmen met de nieuwe opzet van de begroting 2012 in progamma‟s
en programmaonderdelen en vanuit de gemeentelijke regiefunctie nader
overleg te voeren over de rol en positie van de GGD bij deze
programmaonderdelen;
7. In te stemmen met de concept Programmabegroting 2012 van de GGD;
8. De bijdrage per inwoner voor 2012 vast te stellen op € 16,83;
9. Het bestuur van de GGD op te dragen zo spoedig mogelijk informatie aan
te leveren over wijze waarop de begroting 2012 sluitend wordt gemaakt;
10. Het bestuur van de GGD op te dragen aan te geven hoe invulling wordt
gegeven aan de structurele efficiencykorting van 2,25% en hoe dat zich
vertaalt in de begroting 2012.

De voorzitter meldt dat dit als hamerstuk uit de algemene raadscommissie is
gekomen.

Conform besloten.
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agendapunt

voorgesteld
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9. Voorstel betreft het vaststellen van de Jaarstukken 2010
a> de jaarstukken 2010 vast te stellen;
b> de jaarrekening 2010 en het daaruit voortkomende voordelige
rekeningsaldo vóór bestemming van € 517.854 vast te stellen.
Dit saldo is als volgt samengesteld:
Baten
Lasten
Resultaat
€ 61.794.856

€ 61.277.002

€ 517.854

c> De onttrekkingen aan reserves per programma vast te stellen tot
per saldo een dotatie van € 289.786 (conform genomen
raadsbesluiten) volgens in het raadsbesluit opgenomen specificatie.
d> het voordelige rekeningsaldo 2010 ná bestemming van € 807.639
vast te stellen. Dit saldo is als volgt samengesteld:
Baten
Lasten
Resultaat
€ 63.713.817

€ 62.906.178

€ 807.639

e> De bestemming van het voordelige rekeningsaldo vast te stellen,
zoals gespecificeerd in het raadsbesluit:
f> de bij dit besluit bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen;
g> In te stemmen met de afdoening van de amendementen en moties
zoals aangegeven in de jaarrekening.
samenvatting
besprokene

De heer Bijl (GB) mist het inzicht in het daadwerkelijke positieve resultaat,
verdeelt in incidenteel en structureel, meent dat de informatie in de
jaarstukken minder kan bij besturen op hoofdlijnen.
De heer Edelschaap (GL) sluit zich daarbij aan en tekent aan dat we het in
financieel opzicht goed hebben gedaan.
De heer Halff D66 rekent op een significante verbetering bij door de
accountant genoemde bedrijfsvoerings aspecten.
Mw. Paping (VVD) wil graag geïnformeerd worden over de resultaten van de
gesprekken van de Commissie van Onderzoek met het college.
De heer Mesu (CDA) staat achter een andere wijze van rapporteren.
De portefeuillehouder (Roem) memoreert de positieve toon van raad en
Commissie van Onderzoek over de verbeterpunten en hetgeen in gang is
gezet, geeft aan dat de verbetering van de rapportages een continue proces
is.

Stemming

Besluit

Stemmig over het besluit: unaniem (18) aangenomen.

De raad heeft conform besloten
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10.

Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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