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TEKST algemene beschouwingen 

Definitief: Algemene Beschouwingen 

 

Vandaag vraagt het college de gemeenteraad van Bergen om goedkeuring van de begroting 2013. 

 

De fractie van de VVD heeft behoefte aan een terugblik op het afgelopen jaar. Het was een bewogen 
jaar voor de gemeente Bergen, zowel in bestuurlijke als in financiële zin. 

 

Afgelopen jaar heeft de raad zich uitgesproken over omvangrijke ombuigingen en noodzakelijke 
belastingmaatregelen. Deze ingrepen hebben uiteindelijk geleid tot een verandering in de 
samenstelling van het college en tot een nieuw coalitieakkoord voor de komende raadsperiode. 

 

Het is de raad inmiddels bekend dat het nieuwe coalitieakkoord met de titel ‘verantwoord en met 
vertrouwen verder’ op sommige punten kritisch door de fractie is bekeken, met name op het punt 
van de toeristenbelasting. 

 

Maar wij nemen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid en weten dat je in een meerpartijenstelsel 
water bij de wijn moet doen om tot een coalitie te komen, zoals dat ook door onze landelijke VVD 
wordt gedaan.  Die wijn moet echter nog wel naar wijn blijven smaken. In het duale stelsel zal het 
college en de gemeenteraad in de ons resterende raadsperiode  met een kritische opstelling van de 
VVD-fractie rekening moeten houden, aangezien wij niet met alle afspraken even gelukkig zijn. 

 

Wij zien dat de begroting op het laatste moment naar een positief saldo van 181.000  euro is 
bijgesteld. Deze wijziging is veroorzaakt doordat bepaalde investeringen in 2012 niet konden worden 
gerealiseerd, zodat deze doorschuiven naar 2013.   

 

 Je kunt dit vanuit twee perspectieven bekijken… Positief: je hebt meer vlees aan het bot om 
mogelijke tegenvallers vanuit het Rijk te kunnen opvangen of Negatief: het realiserend vermogen van 
de organisatie laat te wensen over. Met andere woorden we plannen en begroten, maar blijkbaar 
gebeurt dat op een manier waardoor wij altijd, door welke omstandigheid dan ook, sommige 
investeringen naar het daaropvolgende jaar moeten overhevelen. Wij roepen de portefeuillehouder 
dringend op stappen te nemen om een en ander beter te stroomlijnen. Gelukkig staat het punt van 
de onderuitputting op zijn netvlies, nu graag aandacht voor de planning.  



Wij willen graag de toezegging van de wethouder dat hij ons per kwartaal informeert over de 
voortgang van investeringen, met name binnen de portefeuille Beheer Openbare Ruimte, zodat wij 
actief inzicht hebben in mogelijke stagnaties in investeringsplanningen. 

 

Ondanks het positieve saldo blijft het voor 2013 en de jaren daarna koffiedik kijken. Het nieuwe 
regeerakkoord zal bezuinigingen met zich meebrengen, die ook gemeenten raken en gevolgen 
hebben voor de uitkering uit het gemeentefonds en de doeluitkeringen. Zo zijn er meer 
onzekerheden die pas na doorrekening van het Regeerakkoord en misschien pas bij de Meicirculaire 
2013 aan het licht zullen komen.  

Het zou dan zo maar kunnen gebeuren dat er additioneel moet worden bezuinigd. Wij zijn als VVD 
fractie dan ook uitermate voorzichtig met het aanwenden van dit bedrag voor ‘leuke dingen’.  

 

Nogmaals pas bij de tussenrapportage 2013 (n.a.v. de Meicirculaire) ontstaat wellicht ruimte voor 
nieuwe voornemens. Tot die tijd zijn wij erg voorzichtig en zullen we zeker niet voor Sinterklaas 
spelen. 

 

Bij deze algemene beschouwingen voor de begroting 2013 willen wij inzoomen op een aantal punten, 
waarbij wij ons niet alleen zullen richten tot het college. We vragen op een aantal principiële 
onderwerpen ook  een uitspraak van de overige fracties. Hiermee willen we als VVD fractie bereiken 
dat het debat in de raad tussen de raadsleden meer tot zijn recht komt. 

 

 

Algemeen 

 

Meerdere fracties hebben hun lof uitgesproken over de leesbaarheid van de begroting 2013. De 
begroting 2013 is inderdaad prettig leesbaar, maar kunnen we de cijfers nog wel volgen? Wij hebben 
al tijdens de commissievergadering gesproken over het format en de wijze van weergave van de 
cijfers.  

 

De portefeuillehouder heeft toegezegd dit in de evaluatie mee te zullen nemen.  
Wij duiden dan in het bijzonder op het financieel overzicht op blz. 7 van de begroting; het gaat om 
een opsomming van raadsbesluiten die de raad al heeft genomen en nog moet nemen. Een 
opsomming, die soms leidt tot krampprachtige besluitvorming. 

 



Voorbeeld : waarom moet de besluitvorming over de parkeerbelastingen 2013 voor de vaststelling 
van de begroting 2013 plaatsvinden, terwijl wij in een later stadium pas een besluit nemen over de 
tarieven 2013 voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB. Of hebben wij daartoe al op 28 juni 2011 
besloten? 

De afgelopen tijd hebben wij herhaaldelijk verzocht om meer inzicht in de belastingopbrengsten 
annex tariefsopbouw, die  in de thans ons voorliggende begroting 2013 zijn opgenomen. Wij hebben 
inmiddels informatie gekregen over de opbouw van de riool- en afvalstoffenheffing, maar relatief 
laat. En dat maakt het toch lastig om als raad een beslissing te nemen. En wij hebben toch het 
budgetrecht. 

 

Belastingen 

 

Nu we het toch over de belastingen hebben: de afgelopen jaren en ook de komende jaren zijn en 
worden de gemeentelijke belastingen verhoogd. 

Op dit onderdeel realiseert de fractie van de VVD zich terdege dat wij onze verplichtingen, zoals 
aangegeven in ons verkiezingsprogramma niet helemaal of helemaal niet zijn nagekomen.  

 

Maar de VVD maakt deel uit van een ambitieus college dat in zware financiële tijden toch het nodige 
wil realiseren. En een collegiale aanpak betekent dat ieder zijn verantwoordelijkheid hierin moet 
nemen. Daarnaast is in het coalitieakkoord heel nadrukkelijk gesteld dat wij de lasten voor de burger 
zo min mogelijk willen laten stijgen, hetgeen in elk geval heeft geresulteerd in een fasegewijs 
invoeren van een verhoging rioolbelasting en het verhogen van de toeristenbelasting en 
parkeertarieven waarbij de laatste  twee de burger niet direct raken. 

 

 OZB 

 

Als raad hebben wij destijds besloten dat de opbrengst van de OZB maximaal zou mogen stijgen met 
het percentage van de inflatie. We hebben moeten constateren dat die opbrengst de afgelopen 3 
jaar ongeveer 2 x zo hard is gestegen als de inflatie.  

In de voortgangsrapportage 2012 is naar voren gekomen dat wij bij de vaststelling van de tarieven 
OZB voor het jaar 2012 zijn uitgegaan van een verlaging van de huizenprijzen met 2,5%. In 
werkelijkheid blijken de prijzen van de huizen met 0,99% te zijn gedaald. 

Dit resulteerde in een (structurele) meeropbrengst van de OZB. Aangezien dit niet de afspraak is en 
wij als VVD de lasten voor de burger zoveel mogelijk willen beperken, willen we dat de stijging 0% is 
tot de cumulatieve stijging weer op het niveau van de inflatie is. Met een motie dragen we het 
college op bij het raadsvoorstel OZB-tarieven 2013 hiermee rekening te houden. 



Gaarne een reactie van de fracties 

 

- Toeristenbelasting 
Al eerder heeft de fractie van de VVD kenbaar gemaakt dat de in  juni 2011 vastgestelde 
verhoging toeristenbelasting niet noodzakelijk was, aangezien het aantal werkelijke 
overnachtingen voldoende is om met het ‘oude’ tarief de voor 2013 noodzakelijke opbrengst te 
realiseren. 

Citaat uit uw eigen beantwoording: 

‘De opbrengst van de toeristenbelasting is vanaf het jaar 2008 stabiel. 

Het aantal overnachtingen neemt, dankzij scherpere controles en effectiever bestandsbeheer, 
toe met ongeveer  1,3%’…. 

 

    Hieruit concluderen wij dat sprake is van structureel meer overnachtingen 

In de laatste vergadering van dit jaar komen wij daarom met een voorstel om het tarief 
toeristenbelasting 2013 neerwaarts bij te stellen op het niveau 2012. 

 
- Leges 
De opbrengst bouwleges is nu structureel neerwaarts bijgesteld. Wij vragen ons af in hoeverre 
dit consequenties heeft voor het aantal fte’s op dat bedrijfsonderdeel. Er zijn tenslotte minder 
aanvragen. Gaarne een reactie van uw college? 

 

 

-  Overige belastingen 
Zodra meer duidelijkheid bestaat over de in de begroting 2013 opgenomen opbrengsten   komen 
wij mogelijk met nadere voorstellen. Ons is namelijk (nog) niet duidelijk met welke bedragen in 
de begroting 2013 rekening is gehouden. 

 

Weerstandsvermogen 

 

De fractie van de VVD is tevreden met de nieuwe wijze waarop het “risicoprofiel”van onze 
gemeenten in kaart is gebracht. Het betreft 78 mogelijke risico’s. 

De top -10 is in beeld gebracht. Tot deze top 10 behoren o.a. de algemene uitkering en het aantal 
uitkeringsgerechtigden. 

 



Ook Nieuw Kranenburg wordt genoemd in de top-10 en heeft ongeveer voor 25% invloed op de 
berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Het is het college en ook de raad inmiddels 
voldoende bekend dat wij ons als VVD vanaf het begin al ernstig zorgen maken over Nieuw 
Kranenburgh. Misschien is de gemeente Bergen iets té ambitieus. 

Het is overigens november, de maand waarop het gebouw bouwkundig wordt opgeleverd. Wat is de 
stand van zaken? 

Gaarne een reactie van uw college? 

 

Bij de berekening van de weerstandscapaciteit is de onbenutte belastingcapaciteit van belang. 

Dit is de ruimte die een gemeente heeft om eventuele tegenvallers/risico’s op te vangen. In de 
gemeente Bergen bedraagt die slechts € 75.000, terwijl bij andere vergelijkbare gemeenten die 
tussen de € 1,2 en € 1,8 miljoen ligt. Wij vinden dat als VVD zorgelijk. Gaarne een reactie van het 
college en de fracties 

 

 Nieuw gemeentehuis 

 

De raad moet nog een keuze maken over een gemeentehuis. 

 

Een tweetal vragen/opmerkingen in deze. 

 

In de begroting 2013 is als tekst opgenomen dat in 2017 met  € 700.000 extra kapitaalslasten voor 
het gemeentehuis rekening dient te worden gehouden. 

Wij spreken vandaag over de meerjarenraming 2013-2016, maar heeft het  huidige college al een 
idee op welke wijze wij deze kosten in 2017 en de daarop volgende jaren gaan dekken? Of laat u dat 
over aan een volgend college? Gaarne een reactie van het college. 

 

Bij de discussie in de ARC over het Plan van Eisen voor het gemeentehuis heeft  onze fractie al laten 
weten dat wij de bouw ervan, gezien de huidige economische situatie, helemaal niet zien zitten. Het 
draagvlak voor dit project brokkelt in snel tempo af.  In dit verband willen wij u de onderstaande 
tekst uit het afgelopen maandag gepubliceerde coalitie akkoord niet onthouden: 

 

 ‘De beoogde coalitiepartijen VVD en PvdA willen gemeenten en provincies 
massaal samenvoegen.  



De partijen willen dat er over een paar jaar alleen nog maar gemeenten over 
zijn met 100.000 inwoners of meer. Verder willen ze gaan bekijken of het 
aantal provincies kan worden teruggebracht tot vijf ’landsdelen’. Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland zouden dan samengevoegd worden.  

De maatregelen hebben grote gevolgen voor het openbaar bestuur. Op dit 
moment tellen niet meer dan 25 van de 415 gemeenten meer dan 100.000 
inwoners.’ 

 

Regeren is vooruitzien….Moeten wij met deze koerswijziging geen rekening houden?  Is de bouw van 
nieuwe, permanente huisvesting voor onze ambtenaren in deze situatie nog wel verantwoord?  Of 
zouden wij partners moeten zoeken (b.v. de gemeente Heiloo, Castricum), voordat andere dat voor 
ons gaan doen? Gaarne een reactie van het college en misschien willen de overige fracties hierop 
ook reageren. 

 

 

Bezuinigingen 

 

In juni van dit jaar heeft de raad zich uitgesproken over een aantal maatregelen die noodzakelijk zijn 
om de begroting voor de komende jaren structureel sluitend te krijgen. Het kan namelijk niet zo zijn 
dat wij met stelposten onze begroting sluitend maken. 

Op welke wijze bent u van plan de raad periodiek te informeren omtrent de voortgang van de 
bezuinigingen? 

Gaarne een reactie van het college. 

 

Social return en reintegratiebedrijven 

In de laatste ARC vergadering is wethouder Mesu ingegaan op een aantal recente ontwikkelingen 
rond de WNK. Wij ondersteunen de wethouder in zijn visie om niet zonder meer in te stemmen met 
een splitsing van het WNK-bedrijf in een Intergemeentelijke sociale dienst en een werkbedrijf. Wij 
wachten de resultaten van het volgende go/no-go moment in december met belangstelling af. 

 

Uit de gegevens van WNK-bedrijven blijkt dat de gemeente Bergen tot een van de betere afnemers 
van de de WNK-producten behoort. In 2011 realiseerde Bergen voor WNK een omzet van €  464.000 , 
een 3de plek van de 8 deelnemende gemeenten. Helaas blijven gemeenten als  Heerhugowaard, 
Langedijk en Castricum (ver) achter. Misschien dat de verantwoordelijke wethouder van Bergen,  de 
collega-wethouders moet wijzen op hun verantwoordelijkheid in deze.  

Gaarne een reactie van het college. 



 

De inkoop en aanbestedingsregels worden op 8 november a.s. door de raad vastgesteld. 

Misschien is het goed om bij de vaststelling van deze regels nog eens kritisch te bezien of, en zo ja 
hoe, wij het WNK in een meer bevoorrechte positie kunnen brengen. Meer omzet bij het WNK 
betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere bijdrage in een mogelijk tekort. 

Verder pleiten wij ervoor om meer medewerkers vanuit het WNK-bedrijf te detacheren bij de 
gemeente. Met de Wet Werken naar vermogen kan dit overigens ook een item zijn voor de 
bijeenkomst van ‘binden en verbinden’ van volgend jaar. 

Gaarne een reactie van het college. 

 

Regionale samenwerking 

Er zijn nu verschillende bijeenkomsten geweest waarbij de raadsleden werden geïnformeerd over de 
voortgang van de regionale samenwerking. De diverse PORA’s zijn actief. Wat de fractie van de VVD 
betreft is verdere samenwerking onontkoombaar en moeten wij het komende jaar toch ook echt 
stappen maken, willen wij onze regio op de kaart zetten. 

Wij stellen voor de regionale samenwerking standaard op de agenda van de ARC te zetten, zodat het 
college de raad kan informeren over voortgang en knelpunten. 

Gaarne een reactie van het college. 

 

 Projectmatig werken 

Ook andere fracties hebben tijdens de behandeling van de begroting in de ARC aangegeven dat zij 
zorgen maken over de rapportage rond projecten. Op welke wijze denkt het college deze  zorgen weg 
te nemen? Gaarne een reactie van uw college? 

 

 Overigens hebben wij bij de voorstellen voor de plaatsing van een beeld in Schoorl een uitgewerkt 
projectplan aangetroffen. Gaat het college voor alle bestaande projecten en toekomstige projecten 
werken met deze aanpak en op welke wijze wordt de raad dan periodiek geïnformeerd. Gaarne een 
reactie van het college. 

 

Groei reserves. 

Of liever het ontbreken van die groei. Uit de stresstest van Deloitte is gebleken dat onze gemeenten 
over weinig mogelijkheden beschikken om de reservepositie te versterken.  Oorzaak: het ontbreken 
van ‘tafelzilver’. 



 

Herhaaldelijk doet uw college voorstellen om plannen te realiseren door een onttrekking uit de 
algemene reserve. Zoals onlangs nog voor het beeld in Schoorl. Deze incidentele onttrekkingen baren 
de fractie van de VVD, en niet alléén onze fractie, zorgen. 

 

In de begroting 2013 geeft u aan de mogelijke onderuitputting te beperken door nauwkeuriger te 
begroten! Wanneer gaat het college, zoals is toegezegd bij de vaststelling van de jaarrekening 2011, 
ons  informeren over de incidentele en structurele meevallers? 

Gaarne een reactie van het college en de overige fracties. 

 

Fietsbeleid 

Voorzitter, in de verschillende plannen tot herontwikkeling blijft het fietsbeleid onderbelicht. Vorig 
jaar hebben we afgesproken dat de fietser in onze gemeente ‘ruim baan’ zou krijgen en dat we in 
onze plannen expliciet aandacht zouden besteden aan faciliteiten als fietsenstallingen. Omdat dit 
niet is gebeurd, komt de VVD binnenkort met voorstellen voor een fietsbeleid waarbij  in nieuwe 
visies en bestaande bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden. . 

Gaarne een reactie van het college. 

 

Accommodatiebeleid 

Blinkerd 

Voorzitter, bijna een jaar geleden hebben we in het kader van ons accomodatiebeleid een besluit 
genomen over de toekomst van de Blinkerd en de Oorspong te Schoorl. Afgesproken is toen dat er in 
oktober 2012 een go/no go beslissing aan de raad zou worden voorgelegd. Tot nu toe is het echter 
oorverdovend stil. Wij willen graag dat de wethouder de inwoners van Schoorl duidelijkheid 
verschaft ten aanzien van de voor deze kern zeer belangrijke accommodaties. Gaarne een reactie 
van het college. 

 

Sporthal Egmond. 

De sporthal vervangen voor een sportzaal is onderwerp van discussie  in Egmond met name Egmond 
aan Zee. 

Gelet op de huidige woningmarkt lijkt het ons niet aannemelijk dat wij een reële prijs voor de 
beschikbaar komende grond gaan realiseren. Wij geven u in overweging om de allernoodzakelijkste  
voorzieningen aan het huidige pand te treffen waardoor de levensduur enige jaren kan worden 
verlengd . We wachten dan op betere tijden om de gronden in een later stadium te verkopen en de 
sporthal te verplaatsen. Gaarne een reactie van uw college en de fracties 



Camperduin 

Tot slot aandacht voor de toekomst van  Camperduin, met name voor de nieuwe stranden bij 
Camperduin. Vrijwel niemand beseft wat de geplande aanzanding gaat betekenen, voor ons als 
gemeente maar met name voor Camperduin. Dit project van 250 miljoen euro zet de hele 
Hondsbossche kust op zijn kop…neem dat van ons aan. Wij zijn er trots op dat onze fractie op deze 
ontwikkeling heeft geanticipeerd en een visie in de steigers heeft gezet. Want dit enorme project 
biedt kansen. Laten we die kansen volop benutten. De investeringen en beoogde aanpassingen 
kunnen Camperduin een ijzersterk imago verschaffen. Het  dorp wordt geen ‘nieuw Zandvoort’,  
maar het natuurlijke karakter en de schoonheid van de omgeving worden door dit  megaproject  
versterkt.  

 

Tot zover deze beschouwingen in eerste termijn. Wij wachten de antwoorden van het college en de 
reacties van de overige fracties af.  
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GroenLinks Bergen 
 
Datum: 01-11-2012 
Begroting 2013 
 
 
Geachte voorzitter en leden van de raad, 
 
Voor ons ligt de begroting voor 2013. Een begroting die het aanzien waard is: 
Sluitend, overzichtelijk en werkbaar. Het is al gezegd: “dikke complimenten voor iedereen die hier een 
bijdrage aan geleverd heeft.” 
Dit is het tastbare resultaat van het nieuwe werken binnen een lerende organisatie. 
 
De begroting heeft een motto: Verantwoord en met vertrouwen verder!  
Maar voordat GL als college-ondersteunende fractie zo verder gaat, willen we toch even terugblikken.  
Vorig jaar was het de begroting van de grote bezuinigingen, die achteraf minder rampzalig uitpakten dan 
we toen dachten, maar waar we toch een ongemakkelijk gevoel bij hadden.  
 
Dat gevoel bleek niet onterecht te zijn. De breuk die ontstond in het college hebben we als fractie als zeer 
pijnlijk ervaren. We zijn daarom blij dat we zo spoedig een nieuwe coalitie konden vormen. We 
verwachten dat we als gehele raad constructief verder kunnen werken aan weloverwogen besluiten. Er 
staat ons nog genoeg te doen. 
 
Met de nieuwe coalitie kunnen we daadkracht tonen. Belangrijke dossiers lopen meerdere raadsperiodes 
mee. Besluitvorming werd door steeds weer nieuwe vragen op te roepen uitgesteld. Dat mechanisme 
noemt men uitstelgedrag.  
GroenLinks is van mening dat in de eerste helft van 2013 de kaders over die dossiers gesteld moet 
worden zodat aan de uitvoering begonnen kan worden.  
Dit geldt zeker voor de beslissing omtrent de UMTS masten. Wij gaan dit doen op basis van feiten en 
doorberekeningen en niet op grond van emoties, zoals bangmakerij en NIMBY. Dit is geen leuke opdracht, 
maar raadsleden zijn gekozen om verantwoordelijkheid te nemen. Wij moeten de keuzes transparant 
maken. Wij moeten zorgen dat we de burger uit kunnen leggen waarom we bepaalde keuzes maken. 
Nogmaals: op grond van feiten.  
 
Voorzitter, ik ga nu kort in op de afzonderlijke programma’s. Wij blijven ons hard maken voor de 
voorzieningen en accommodaties, voor een sociaal beleid en duurzaamheid. Dat zijn onze 
toetsingskaders. 
 
Programma 1. Inwoners en bestuur 
Programma-onderdeel I: Communicatie met de burger/ wijkgericht werken  
In de eerste alinea zeggen we: “we willen samen met onze inwoners invulling geven aan het gemeentelijk 
beleid. En daarvoor gaan we inzetten op wijkgericht werken.” Vervolgens gaan we het grootste gedeelte 
van het budget voor wijkgericht werken schrappen en zeggen we op pagina 17: ‘wijkgericht werken 
wordt meer integraal opgenomen in  onze manier van werken.’ 
Dit is een belangrijk onderwerp als we  ‘naar de top van de dienstverlening’ willen gaan! 
Vraag:  
wat blijft er over van de ambitie om ‘samen met inwoners’ het beleid te bepalen? Welke andere 
wegen, naast wijkgericht werken, worden er bewandeld om dat te doen? 
 
 
Programma-onderdeel III: Gemeentehuis 
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GroenLinks is van mening dat een beslissing over de huisvesting van het ambtelijk en bestuurlijk 
apparaat in het eerste kwartaal van 2013 genomen moet worden. Wij zien de noodzaak in van een nieuw 
gemeentehuis. Maar wij hebben wel gesteld dat de voorzieningen in onze kernen voor gaan. Het is 
daarom zaak om snel duidelijkheid te bieden aan Schoorl m.b.t. de Blinkerd en aan Egmond aan Zee m.b.t. 
de sportvoorziening. Ik kom hier later op terug. 
 
Waarom de noodzaak voor een nieuw gemeentehuis? Omdat investeren in de JL4 water naar de zee 
dragen is. Op de lange termijn zijn de kosten gelijk maar niet de baten in termen van een goede 
werkomgeving voor onze ambtenaren en een representatief huis met een hoog serviceniveau voor onze 
inwoners. Zeker nu ook de bibliotheek heeft aangegeven zich daar te willen vestigen. Mocht in de verre 
toekomst dit gemeentehuis niet meer nodig zijn vanwege bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling dan 
hebben we een pand dat een relatief hogere restwaarde heeft en dus beter verkoopbaar is. Wij achten het 
van belang dat het college dit duidelijk, onderbouwd met helder cijferwerk uitlegt aan de inwoners. Dat 
de overwegingen, de onderzoeken en het proces duidelijk worden gecommuniceerd. 
Vraag: 
Welke extra stappen worden nu gezet en hoe verhouden die extra stappen zich tot de planning? 
Is het mogelijk om in het eerste kwartaal van 2013 de knoop door te hakken? 
Hoe gaat de communicatie lopen met de inwoners? 
 
Programma 2: Samenleving 
Programma-onderdeel 1 Toekomstvisie 2040 
De toekomstvisie Bergen 2040. De status is na de raadsvergadering van 28 juni niet voor iedereen 
duidelijk.   
Vraag:  
Wat is na de vergadering van 28 juni voor alle duidelijkheid nogmaals het proces? 
Hoe gaan we onze inwoners hierbij betrekken? 
 
Programma-onderdeel III:  Aandacht voor de jeugd 
Centra voor jeugd en gezin.  
Een paar weken geleden was in het nieuws dat de centra voor jeugd en gezin zoals die landelijk opgezet 
zijn niet het gewenste resultaat hebben.  
Vragen:  
Hoe gaat het in de gemeente Bergen met het centrum voor jeugd en gezin? 
Hoe is de status van de regionale samenwerking op het gebied van preventie alcohol en drugs? Is 
het programma geëvalueerd en wat zijn de vervolgstappen? 
 
Programma-0nderdeel V: Sociale zaken 
Implementatie regionale samenwerkingsverbanden sociale zaken. De meeste regiogemeenten zijn 
enthousiast. Langedijk en Bergen stellen zich terecht kritisch op.  
Wij willen niet inboeten op onze kwaliteit van de hulp en begeleiding van mensen die aangewezen zijn op 
een uitkering. De ruimte die de overheid ons biedt om ruimhartig te zijn, wordt steeds krapper.  
Vraag:  
Waar staan we nu, hoe borgen we kwaliteit en wat is het effect voor onze werknemers? 
 
 
Programma 4: Ruimtelijke ordening 
Programma-onderdeel IV: Groenstructuur en open groengebied 
 
Zwakke schakel in kustverdediging 
De besluitvorming rondom de versterking van de kust tussen Camperduin en Petten was een 
onaangename ervaring. Het is een enorm project en de verandering zal groot zijn. Niet alleen voor het 
strand, maar ook de relatie tot het open groengebied. Wij verwachten ook hier een hoge mate van 
transparantie en participatie.  
Vraag: in september zouden wij starten met een ronde tafel bespreking over Camperduin. 
Wanneer staat deze gepland? 
 
Programma-onderdeel V: Bestemmingsplannen 
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Structuurvisie Egmond aan den Hoef 
Deze structuurvisie had een schitterende kick-off. Een aantal werkgroepen is voortvarend aan de gang. 
Onderzocht wordt door een aantal fracties of er een mogelijkheid is voor een sportvoorziening / 
fusielocatie voor Egmond aan de westrand van het Delverspad.  
Ons standpunt is: 
Het ruimtelijke ordeningsaspect alleen geeft niet de doorslag. De kosten moeten vergeleken kunnen 
worden. Het aantal tennisbanen moet voldoen aan de feitelijke behoefte van TC Hogendijk en mag het 
huidige aantal niet overschrijden.  
Het besluitvormingsproces moet transparant zijn voor de inwoners.  
 
Programma-onderdeel VI: Milieu en duurzaamheid 
Wij blij met de vastgestelde nota Natuurlijk Duurzaam Bergen en de uitvoering die u daaraan gaat geven. 
Iedereen weet dat aan duurzaamheid een prijskaartje hangt. Vaak wordt duurzaamheid met de mond 
beleden, maar niet met de daad.  
GroenLinks vindt het belangrijk dat we bij de realisatie van bijvoorbeeld de accommodatie in Egmond, De 
Blinkerd in Schoorl en het nieuwe gemeentehuis in Bergen de meest duurzame variant inclusief kosten 
onderzoeken.  
Zo wordt inzichtelijk wat de hogere investering op langere termijn oplevert. Wij weten dat er experts op 
het gebied van duurzaam ontwerpen, ontwikkelen en bouwen in onze gemeente wonen en/of werken. 
Wij denken zelf aan een duurzaamheidscommissie, waar bouwplannen ter beoordeling aan voorgelegd 
worden. 
Vraag:  
Wat zijn de mogelijkheden om een dergelijke commissie in het leven te roepen? 
 
Programma 6: Economie, toerisme en cultuur 
Oplossing Blinkerd en Voorzieningen Egmond 
De voorzieningen in Schoorl en Egmond zijn heel belangrijk voor de inwoners van deze dorpen. De 
emoties rondom deze dossiers lopen hoog op. Het is van groot belang dat het voor alle betrokken 
duidelijk is hoe wij tot oplossingen komen. De inwoners moeten meer dan anders betrokken worden in 
het proces. Voortvarend oppakken en veelvuldig communiceren! 
 
Kunstbeleid en NK 
GroenLinks kijkt met belangstelling uit naar het verslag en de uitkomsten van het overleg als kick-off van 
de nieuw te ontwikkelen cultuurnota Bergen. 
Het gaat om het ontwikkelen van een visie op kunst- en cultuur voor de gemeente Bergen. Daarmee 
wordt het een onlosmakelijk onderdeel van de toekomstvisie Bergen. 
Wij vinden het belangrijk dat er ruime aandacht gegeven wordt aan de eigenheid van de dorpen binnen 
onze gemeente. Ook hier is de inbreng van de inwoners heel belangrijk. 
Vraag: Wat is de route die we gaan afleggen tot aan het moment van vaststelling.  
 
Voorzitter, ik rond af. Ons centrale thema was: transparantie, communicatie en participatie.  
Het besluit om de gemeentelijke mededelingen nog maar 1x in de veertien dagen te publiceren, kunnen 
we volgen. Wij vinden wel dat de kwaliteit van de mededelingen beter kan. 
Wij stellen voor om een nieuwe vaste rubriek “Hoe staat het met .....................................................?” op te nemen. 
Hierin wordt de voortgang besproken van ontwikkelingen die mensen bezig houden in de dorpen van de 
gemeente Bergen.  
 
Dank u wel.  
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Algemene beschouwingen CDA 2013 
 
Voor het  CDA ligt hier een begroting voor 2013 die tot stand gekomen is na zeer veel 
overleg,. Dank aan een ieder die hier aan heeft mee gewerkt. Er is veel aangedragen en lang 
niet alle voorstellen om tot besparingen of bezuinigingen te komen zijn in de begroting terug 
te vinden. “Gelukkig maar!”, zou men kunnen denken , Het is niet zo erg als de raad , zo’n 
anderhalf jaar geleden, werd voorgespiegeld. Toen werd voorspeld, dat  de financiële crisis  
haar uitwerking op de gemeentelijke financiën  niet zou missen. Het CDA vindt dat we 
voorzichtig moeten blijven en ons als raad steeds weer de vraag moeten stellen: “Is het 
voorgestane beleid nog wel verantwoord en  lopen we geen onverantwoorde risico’s?” Bij 
onze fractie – en daarin staan we niet alleen - leeft het gevoel dat de financiële crisis nog heel 
lang van grote invloed zal zijn op de gemeentelijke financiën . 
 
Met wat er nu in onze begroting wordt voorgesteld,  kunnen we instemmen. De burgers 
worden ontzien  en er wordt wat meer gevraagd van hen die onze mooie gemeente bezoeken. 
Bergen heeft veel te bieden en we denken dat daar voor de toestromende recreanten 
financieel best wat tegenover mag staan. 
 
Zijn er dan geen vragen, bedenkingen  of richting gevende adviezen? 
 
Adviezen zijn er wel degelijk. Bij het CDA leeft de gedachte dat de opbrengst van betaald 
parkeren in de begroting niet ter discussie staat, maar wel de wijze waarop de maatregelen op 
dit terrein worden genomen. Wij stellen dan ook voor om jaarlijks tijdig de genomen 
besluiten te evalueren en zo te komen tot een parkeerbeleid dat goed met de bevolking wordt 
gecommuniceerd en daardoor het noodzakelijke draagvlak krijgt bij de bevolking. Deelt het 
College deze mening en bent u bereid om hiervoor een toezegging te doen? 
 
Het strandbeleid dient naar de mening van het CDA jaarlijks te worden geëvalueerd en in 
samenspraak met alle betrokkenen eventueel te worden bijgesteld en/of gewijzigd. Wij zullen 
open moeten staan voor innovatieve veranderingen en ervoor moeten waken dat wij, -waar 
andere gemeenten druk nieuwe mogelijkheden zoeken - op dat terrein niet de lokale en 
regionale aansluiting gaan missen. Deelt het College deze mening?. 
 
Ten aanzien van de vele accommodaties in onze gemeente is er al heel lang  beleid in 
voorbereiding .Het CDA meent dat het maken van beleid omtrent onze accommodaties te 
lang duurt. De mensen, waaronder veel vrijwilligers, die zich voor het behoud en 
voortbestaan ervan  inzetten,  verdienen duidelijkheid voor nu maar vooral ook voor de 
toekomst. De vergrijzing heeft grote gevolgen voor het besturen en in stand houden van de 
accommodaties. Naast de nadelen die vergrijzing oproept, biedt deze ook altijd kansen door 
vrijwilligers te enthousiasmeren..Hier ligt een duidelijke taak voor de gemeente om op dit 
terrein  de helpende hand te bieden en samen met alle betrokkenen een visie te ontwikkelen 
die zekerheid geeft Daarmee kan de verschraling van de kwaliteit van onze samenleving 
worden tegengegaan.Deelt het College deze aanpak.? 
 
Er zijn ook andere zaken waarover het CDA zich zorgen  maakt. Zorgen die, wat ons betreft, 
niet nodig zijn als wij als gemeente Bergen onze zaken beter op orde brengen. Met name de 
handhaving in het buitengebied is zorgelijk te noemen. Met name daar waar het opgaande 
beplanting betreft. Er vinden -  voor iedereen zichtbaar - veel overtredingen plaats. Ook de 



gemeente zelf overtreedt soms haar eigen regels. Er wordt al lang aangedrongen op ingrijpen 
, maar tot nog toe zonder resultaat . Een juridische strijd aangaan  met een overtreder zonder 
de eigen zaak op orde te hebben , roept natuurlijk altijd vraagtekens op. Wij vragen ons 
hierbij  af wat  voor financiële  risico’s dit  met zich meebrengt en verzoeken u deze zaak met 
behulp van de raad  op de agenda te zetten.. 
 
Als blijkt dat een vastgesteld bestemmingsplan niet voldoet aan datgene wat wij ons 
voorgesteld hadden en er aantoonbaar vergissingen zijn gemaakt, dan dient  er bij het bestuur 
en het ambtelijk apparaat de bereidheid te zijn dit te erkennen en te herstellen. 
In het kader van dienstverlening naar de burger zou inschakeling van een vorm van mediation 
een goed instrument kunnen zijn.  
 
Ook dit jaar worden wij weer geconfronteerd met overschrijding van  tijdslimieten  in de 
beantwoording van door onze inwoners gestelde vragen. Wij vragen ons af hoe serieus we de 
belofte van het College nog moeten nemen nu wij recent een raadsbesluit dienden te nemen 
om een financiële vergoeding beschikbaar te stellen als gevolg van het niet tijdig 
beantwoorden van brieven van inwoners. Op het bewaken van belangrijke data, zo werd ons 
door het College voorgehouden,  zou scherp worden gelet! Kan het College aangeven hoe het 
dan mogelijk is dat er toch limieten voor beantwoording worden overschreden? 
 
Het CDA is verder van mening dat de agrarische sector een groot gedeelte van ons landelijk 
gebied verantwoord beheert en een belangrijke economische factor is in onze gemeente.. Wij 
zijn daarom van mening  dat deze sector zodanig gefaciliteerd dient te worden dat deze zijn 
positie kan handhaven en ontwikkelen binnen de agrarische en economische contouren van 
Nederland en Europa. 
 
Dat sport voor jong en oud van eminent belang is hoeft geen betoog.. Voor de toekomst is het 
dan ook van groot belang dat alle  krachten in onze gemeente moeten worden gebundeld.  In 
dat kader zijn we blij met de besprekingen die er plaatsvinden tussen sportverenigingen 
Berdos en BSV en Zeevogels en Egmondia. Mede op initiatief van het CDA zijn er 
gesprekken gaande met de provincie over de haalbaarheid van fusieplannen. 
 
Met spanning kijkt onze fractie ook uit naar de ontwikkelingen rond Torensduin/Zuiderduin 
die kunnen leiden tot de realisatie van een goede zwemaccommodatie die o.a. ter beschikking 
komt te staan van de  bevolking. 
 
Sprekend over onze jeugd zal onze fractie vandaag ook een motie indienen over een 
subsidiefonds voor starters als uitvloeisel van de CDA-motie , die unaniem door de raad is 
aangenomen op 27 oktober 2009. 
 
Voor het versterken van de toeristische aantrekkelijkheid van onze hele gemeente is het naar 
de mening van onze fractie ook belangrijk dat de ontwikkeling van Nieuw Kranenburg in het 
kader van het project De Rode Loper, het Oude Hof en Zwarte Schuur  definitief moet 
worden uitgewerkt.. Deelt het College deze mening? 
 
Tevreden is het CDA over de extra middelen die beschikbaar worden gesteld in de begroting 
voor 2013 voor de ontwikkeling van de decentralisaties op het gebied van de Wet Werken 
naar Vermogen, de AWBZ en de Jeugd. 
 



Tenslotte, voorzitter, willen wij nogmaals allen bedanken die aan de totstandkoming van de 
nieuwe begroting hebben meegewerkt en wensen  iedereen wijsheid en gezondheid toe bij het 
vele werk dat ons het komende jaar wacht. 
 
Namens de fractie van het CDA: 
 
Niek Groot, Loek Ooijevaar en Danny Zwart. 
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WAARDE 
 
 
 
Op dit moment had ik u, door in te loggen op u-tube,  willen verrassen met een lied van 
Peter Koelewijn. Niet zomaar een lied.  
Het is zijn interpretatie van de prachtige zin van Lucebert: 
Alles van waarde is weerloos.  
Het lied bevat kardinale punten in onze visie op de mens en de samenleving 
 
De overkill aan nieuwsberichten die via de flatscreen dagelijks ons leven binnendringt 
doet je soms toevlucht nemen tot zo’n eenvoudig liedje, om weer grip te krijgen op die 
kardinale punten.  
Dit lied gaat over  
een wereld zonder grenzen,  
over de waarde van ieder mens,  
de waarde van de natuur,  
over de relatie mens en natuur,  
over kwetsbaarheid en oog daarvoor,  
over kinderen en zorg,  
over ruimhartigheid,  
over verantwoordelijkheid,  
over materie en over zaken die dat overstijgt. 
 
En dat had ik u graag even op een andere manier gepresenteerd. 
 
Want, bijzonder genoeg, vinden we dat ook allemaal terug in dit stuk met de titel : 
Programmabegroting 2013-2016.  
Een droge titel voor een, voor zijn doen, toch wel heel leesbaar en veelomvattend stuk. 
Waar gaat dit stuk in essentie over? In onze beleving gaat het over 30.508 inwoners die 
samen  ca 14.000 woningen bewonen en een oppervlakte van pakweg 10.000 ha land en 
2.000 ha water met elkaar delen. Het gaat erover hoe wij als  lokaal bestuur op dit 
moment en in de toekomst onze verantwoordelijkheid jegens die inwoners en die 
leefomgeving invulling geven. 
 
Als wij nu een beetje om ons heen kijken in gemeenteland. Wat zien we dan? 
In Alkmaar heeft men pootje lichten tot politiek ambacht verheven, met als gevolg 
dragende wonden als het MCA en Yxie.  
In Groningen vecht men elkaar de raadszaal uit en bij mijn weten heeft Roermond ook 
een probleem. 
Het zijn maar enkele van de voorbeelden van falend bestuur. 
 
Waarden die vanzelfsprekend leken, zoals Integriteit van Bestuur, blijken enorm 
kwetsbaar. Jaren geleden hebben wij dat ook moeten ervaren.  
 
En hebben wij dan nu verder geen beurse plekken? Jazeker. 
Dit voorjaar werden er ook bij ons over en weer rake klappen uitgedeeld, voor onze 
verhoudingen zelfs ongekend heftig, maar ik durf te stellen dat dit reinigend heeft 
gewerkt en we er als bestuur sterker uitgekomen zijn. 
Het slagveld rond de Bergermeer hebben wij weliswaar als verliezers moeten verlaten, 
maar konden dat o.i. met opgeheven hoofd doen.   
De  bestuurscrisis in Nieuw Kranenburg heeft bij vele betrokkenen pijn gedaan, maar de 
wonden genezen goed. Wij zijn blij met onze wethouder mw. Hekker en hoe zij haar 
verschillende rollen in dit proces van herstel zuiver gescheiden kon houden.  
Al met al mogen we vaststellen dat het best goed gaat. 



Mogen we daarom achteroverleunen? Integendeel. 
 
 
Want, de TOP in de dienstverlening is nog niet gehaald. Daar moeten we de komende 
jaren hard aan blijven werken.  
 
 
Dan is er dé vraag die onze kiezers en onszelf bezighoudt: 
 
Gaan we wel of niet een nieuw Gemeentehuis annex brandweerkazerne  bouwen.  
We hebben met elkaar besloten dat de beslissing daarover, en dus de 
verantwoordelijkheid daarvoor, niet naar een volgende raad wordt doorgeschoven.  
De belofte voor een nieuwe brandweerkazerne is al voor de fusie gedaan en al 15 jaar 
lang wachten de vrijwilligers op een nieuw onderkomen. Het wordt dus echt tijd dat we 
die belofte nakomen. 
De werksituatie op de Jan Ligthart straat  vraagt om handelen. 
De spaarvlammethode die we sinds de fusie hanteerden, waarin alles voorrang had 
boven de huisvesting van onze organisatie en van ons bestuur, hoe nobel ook in intentie, 
begint zijn tol te eisen. En die tol is een zeer aanzienlijke investering waar we niet meer 
om heen kunnen.  
Maar zowel burger als menig werknemer beoordeelt de locatie van ons gemeentekantoor 
nu als erg praktisch. Dat is ook een realiteit. 
 
Het zou ons wat waard zijn als we als raad zo professioneel waren dat we er géén politiek 
item van maken. Dat het uiteindelijke besluit de uitkomst is van een open beraadslaging 
waarin alle argumenten gehoord en ieders belangen gewogen zijn.  
 
Daarbij is voor D66 de cruciale vraag: kunnen we een nieuw gemeentehuis nu en in de 
toekomst betalen zonder dat dit ten koste gaat van  het voorzieningenniveau in onze 
gemeente?  
Wanneer het antwoord hierop Nee is, dan moeten we naar werkbare alternatieven 
zoeken. 
 
Maar sinds maandagmiddag 16.00 uur zijn al deze overwegingen misschien achterhaald. 
En zou de beslissing over een nieuw gemeentehuis wel eens voor ons genomen kunnen 
worden, en wel in Den Haag. 
 
Een ander onderwerp dat onze aandacht ten volle vraagt  en dat alles te maken heeft 
met kwetsbaarheden: de taken die vanuit de provincie en het rijk aan ons worden 
overgedragen.  
Met name ook de jeugdzorg, waar zoveel instanties bij betrokken zijn en die nu allemaal 
onder het “één gezin één plan” idee samen moeten komen, baart ons zorgen. Evenals de 
geplande korting op de thuiszorg. Dan is er de regionale samenwerking op het gebied 
van Maatschappelijke zaken, waarbij het voortbestaan van het WNK, en de daar 
opgebouwde expertise, aan de eigen agenda van Alkmaar dreigt te worden opgeofferd.  
 
D66 is er fel op tegen dat het WNK het loodje zou  moeten leggen. Juist de kwetsbaren, 
die hun werkterrein via of bij het WNK gevonden hebben, moeten in die luwte kunnen 
functioneren. Dat is een belangrijke waarde en sluit aan bij ons geloof in de eigen kracht 
van mensen....op welk niveau dan ook. 
We zijn blij met de kritische houding van wethouder Mesu in het overleg hierover en ook 
zijn we blij dat onze zorgen omtrent de jeugdzorg volledig door de ambtelijke organisatie  
worden gedeeld en dat men zeer proactief deze transitie aangaat. 
 
Ondanks de hiervoor geschetste gevaren denken wij dat intergemeentelijke 
samenwerking noodzakelijk zal blijken om het voortbestaan van ook kleinere gemeentes 
zoals de onze een kans te geven, mocht die er überhaupt nog zijn bij Rutte 2.  
Daarom moeten we nu natuurlijke partners zoeken, die zich samen sterker willen 
maken. 



 
 
 
 
 
En de financiën?  Dat is uiteraard de rode draad door dit verhaal. Hoe realiseren wat dat 
wat we belangrijk vinden binnen de financiële ruimte die we hebben.  
De nu aangekondigde verkorting van de WW-duur heeft als gevolg dat mensen sneller 
van andere uitkeringen afhankelijk zullen worden. Wij kunnen absoluut nog niet overzien 
welke gevolgen dat precies voor onze gemeente gaat hebben. Dit betekent meer 
ongewisheid over mogelijke tekorten. 
Wat D66 aangaat zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben. Een verdere 
verhoging van de lokale lasten, voor zowel burger als ondernemer, is voor ons op dit 
moment niet aan de orde. 
 
Tien dagen mochten wij met ogen en oren van kunst snoepen. 
En al was niet alle kunst met een grote K geschreven, het verraste en verblijdde.  
Over waarde gesproken. 
 
Kunst is in vele monden synoniem voor Bergen geworden en het versterkt onze 
positionering als plaats waar men als mens heel graag van de natuur wil genieten, wil 
ondernemen en wil wonen. 
 
Volgens D66 zijn Kunst en Cultuur niet enkel een linkse hobby, maar hebben weldegelijk 
ook een economische en maatschappelijke waarde; de kunsttiendaagse bewijst dat 
onomstotelijk. 
 
We zijn ons betoog niet voor niets begonnen met die bijzondere regel van Lucebert;  
“Alles van waarde is weerloos.....” 
De collectie van deze kunstenaar lijkt nu zelf weerloos, speelbal in het politieke spel.  
Lucebert mag wat D66 betreft graag weer thuiskomen.  
 
Hét onderwerp in de speech van de heer Vermeend in Zuiderduin dat ons bijzonder 
aansprak, naast uiteraard zijn pleidooi voor glasvezel, was de WIJ economie.  
Ook wij zijn overtuigd dat we van een `IK` economie moeten overgaan naar samen 
opgaan, met elkaar kennis en vaardigheden delen om zodoende elkaar te versterken.  
 
De coöperatieve gedachte, in de ware zin van het woord, zal steeds meer ten grondslag 
liggen aan ondernemen, aan besturen en aan vele facetten van het dagelijks leven zelf. 
 
Samen kun je dingen realiseren die alleen niet mogelijk zijn, samen kun je je verzetten 
tegen de dictatuur van multinationals en samen kun je zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen, of je nu oud en wat gebrekkig bent, of jong en gehandicapt. 
Een heel mooi voorbeeld daarvan hebben wij in Langedijk mogen zien. 
 
Voortbordurend op praktijkvoorbeelden in Zevenaar, Akersloot en wederom in Langedijk 
is D66 van mening dat een project als Woel ook in onze gemeente een kans moet 
krijgen.  
 
Woel staat voor: Wonen Op Eigen Locatie. Het gaat erom, dat wij onze jonge mensen 
een kans geven in de eigen gemeente te blijven wonen.  
Door projectontwikkelaars uit te schakelen kunnen zij bouwen en als eigenaar tegen 
kosten wonen, die vergelijkbaar zijn met huren in de sociale sector.  
 
Wij zullen op 14 november in Hanswijk hierover een informatieavond houden. En zullen 
hiervoor vandaag ook een motie vreemd aan de agenda indienen. 
 
Wanneer je, zoals Bergen, zoveel bijzondere waarden binnen handbereik hebt, dan ben 
je in vele opzichten rijk.  
En daar hoort een groot gevoel van verantwoordelijkheid bij.  



 
Laten we ons van beiden bewust zijn en laten we vooral met daadkracht, creativiteit en 
een heldere toekomstvisie deze waarden weerbaar houden. 
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Algemene Beschouwingen 2012 
bij de begrotingsbehandeling van 1 november 2012 
 
Geachte aanwezigen en natuurlijk ook de toeschouwers op de digitale snelweg. 
 
Als fractie van de PvdA denken we, dat we aan de opmerkingen in Raadscommissies 
en Raadsvergaderingen en de stemverklaringen, die we het afgelopen jaar hebben 
gemaakt, weinig hebben toe te voegen. 
Dat we onze broekriemen niet om hebben maakt al duidelijk dat het in onze 
gemeente gelukkig nog aardig gaat  
In de gemeentekrant van gisteren heb ik al kort aangegeven wat wij van de begroting 
vinden. 
Daarom eerst een algemene start. 
 
Daarna zal de heer van Huissteden nog wat puntjes op de I zetten. 
 
In een televisie uitzending van de NTR werd afgelopen zondag een reportage van de 
BBC uitgezonden over ons onderbewustzijn. Ik vond het verbijsterend om te zien hoe 
weinig wij via onze hersens bewust  zien. 
Een conclusie van één van de wetenschappers was : 
         “Als je de wereld door een roze bril bekijkt, je in de toekomst gelooft “ 
Wij blijken dat al zolang de mensheid op aarde zich verspreid, te doen. Voor een 
deel moet dat natuurlijk, anders kom je je bed niet meer uit. Maar er is een verschil in 
toekomst en je eigen toekomst. 
 
Zou het daarom zijn dat mensen in de politiek, die in onze ogen juist heel integer 
moeten zijn, zich vergalopperen en zaken in persoonlijke en politieke zin verwarren? 
Wij vinden het  een blamage voor het openbaar bestuur wat er de laatste weken 
bekend is geworden waarbij een reporter van het journaal het er, ongeveer zo, nog 
eens lekker in wreef: 
 “Ja, het komt nu boven tafel doordat er meer openheid van zaken is.” 
Dat geeft lekker veel vertrouwen! 
Als gemeenteraad zijn wij voor de mensen het eerste gezicht van openbaar bestuur. 
Wij verwachten dat onze Raad de burgers niet zal teleurstellen. 
Dat is onze roze bril! 
 
Het opstarten van grote plannen voor de diverse dorpskernen  door het eervorige 
college getuigde van groot optimisme. Maar een bestuur moet ook laten zien dat ze 
wat wil.  
Nu we wat verder zijn en in het huidige licht bezien, zouden wij graag de plannen 
duidelijker geplaatst willen zien in de vorm van projectmatig werken en zeer zeker 
langs de meetlat van de risicoanalyse gelegd willen hebben. O.a. Schoorl klopt, Mooi 



Bergen, Ontwerp ons Derp, Nieuw Gemeentehuis, Lamoraal,ontwikkelen 
Watertorenterrein , sportvoorziening in Egmond aan Zee. 
 

• Ziet het college dat ook zo? 
• Zou het niet zinnig zijn prioriteiten te stellen en niet “alle bordjes  hoog te 

houden”? Uiteindelijk moet het geen circus zijn. 
 
 
Zo zien wij dan ook, dat de goed leesbare begroting voor 2013, opgesteld door een 
fijn ambtenaren corps  een optimistisch college, met een roze bril geschreven is. 
Wij verwachten echter dat de crisis ook in onze gemeente meer te voelen zal zijn en 
dat de huizenprijzen in de gem. Bergen zullen zakken en de OZB dus wel omhoog 
zal moeten.  
 
Wat betreft ons accommodatiebeleid, 
De bibliotheken zijn al volop bezig met de planning van de toekomst.  
Aan onze toekomstvisie wordt gewerkt. 

• Kunt U ons enig inzicht geven in de staat van die visie? 
• En het accommodatiebeleid? 

 
Onze fractie maakt zich zorgen over het verschil van inzicht in wat de Raad verwacht 
en waar dan vervolgens het college mee komt.  De evaluatie strandnota is hier een 
goed voorbeeld van. 

• Vindt het college dat ook? 
 
We gaan er met elkaar over praten en afspraken maken. 
Maar laten we dus vooral met elkaar blijven praten en wij zullen  door moeten  
vragen!. 
Dan ziet U mij misschien ooit eens met een roze bril i.p.v. een rode. 
Tot slot maken wij ons zorgen over de betrokkenheid van de Raad bij het 
regiogebeuren. 
Het handjes en voetjes geven zien wij nog niet  voor ons. 
D’66 heeft het al duidelijk aangegeven op de laatste regiobijeenkomst. 
“We hangen nu nog aan de bagagedrager.” Die is wat mij betreft niet Roze. 
De PvdA Castricum heeft hierover een motie ingediend die zelfs zegt stoppen met 
samenwerking totdat  de essentie is geregeld. 

• Wat vindt U daarvan? 
Of gaan we voor een gemeente van 100.000 inwoners? 
 

 



Voorzitter, geachte aanwezigen, 
 
 
De fracties mogen hier vanavond twee woordvoerders aan het woord laten. Voor ons 
is dat fijn, omdat zo onze volledige fractie het woord mag komen… 
 
Over twee zaken uit paragraaf G van de programmabegroting wil ik het in mijn korte 
bijdrage graag hebben. Paragraaf G. behandelt de Lokale heffingen. 
 
Op 15 december 2011 nam de raad een motie aan waarin het college verzocht werd 
om, bij het vaststellen van de tarieven voor afvalstoffenheffing voor 2013, een 
bepaling op te nemen dat meerpersoonshuishoudens de mogelijkheid zouden krijgen 
om een kleine grijze rolcontainer (140 liter) te gaan gebruiken. Als beloning voor hun 
goede “afval scheidende”  gedrag zouden deze gezinnen een lagere heffing krijgen 
opgelegd. 
Zoals u op bladzijde 95 van de begroting kunt zien is aan de motie (nog) geen 
gehoor gegeven. Onze fractie vind het doodzonde dat deze stimulans nog geen 
realiteit is geworden. Hoewel de impact van deze beperkte vorm van diftar 
(gedifferentieerde tarieven) misschien niet heel groot zal zijn, betekent niet invoeren 
een gemiste kans voor het college om het principe “de vervuiler betaalt” in de praktijk 
te brengen.  
Wij verwachten nu dat de uitvoering van de motie in 2014 zal plaatsvinden. Om iets 
meer zekerheid te krijgen, verzoeken we de portefeuillehouder dan ook om de 
volgende stelling van een duidelijk “voor” of “tegen” te voorzien: 
 

• De gemeente Bergen voert per 2014 een beperkte vorm van Diftar (zoals 
beschreven in de motie van december 2011) in. 

 
 
De tweede lokale belasting waarover ik het wil hebben is de precarioheffing, en dan 
specifiek de precario die wordt geheven op het voeren van een (HORECA) terras op 
openbare (lees: gemeentelijke) grond. Met de vereenvoudiging van het beleid ten 
aanzien van precario eind 2011 zijn ook nieuwe tarieven vastgesteld. 
Per vierkante meter betaalt een ondernemer in Bergen volgend jaar €20,10. Een kort 
vergelijkend onderzoekje waarbij de precariotarieven voor terrassen van andere 
toeristische gemeentes werden geïnventariseerd, gaf als uitkomst dat onze 
gemeente voor het gebruik van openbaar terrein een wel heel laag bedrag vraagt. 
Gemiddeld ligt de hoogte van het tarief op ongeveer €45,00. 
 
Nu kan er in tijden van financiële krapte bezuinigd worden op de uitgaven door de 
gemeente. Deze begroting laat zien dat dit ook volop gebeurt. De begroting laat op 
een aantal terreinen zien dat tevens wordt geprobeerd de inkomsten van de 
gemeente te verhogen. 
Voor de PvdA is het duidelijk dat er op het gebied van precario-inkomsten van de 
terrassen in onze gemeente een extra bedrag van €35.000 kan worden ingeboekt. 
 



Wij hebben daarom een amendement op de begroting gemaakt. Dit amendement 
luidt als volgt: 
 
AMENDEMENT PRECARIO TERRASSEN 
 
 
 
 
 
Fractie PvdA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
 
 
 

 

Algemene beschouwingen 
2012-2013 
 
Voorzitter, college, collega’s , geachte aanwezigen 
 
Traditioneel wordt bij de Algemene Beschouwingen een kort terugblik gegeven op het 
afgelopen jaar en daarna komt een vooruitblik en een financiële beschouwing. 
Het eerste en laatste deel zal ik voor mijn rekening nemen.  
Mijn collega Thijs Bijl zal het financiële gedeelte doen. 
 
U heeft geen gedrukte tekst ontvangen. Dat klopt. Gemeentebelangen wil daarmee alvast 
inspelen op het digitale tijdperk met papierarm vergaderen. 
Als u echter de laatst ontvangen mail opent, heeft u op uw laptop of Ipad de tekst paraat. 
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Gemeentebelangen heeft een bijzonder merkwaardig jaar achter de rug. 
Onverwacht werd op 27 maart door de wethouders van coalitiepartners VVD en GL het 
vertrouwen in Gemeentebelangen opgezegd, zowel naar de wethouder als de fractie.   
En waarom? In het persbericht staat: “een verschil van mening over 
bezuinigingsvoorstellen leidde tot een onherstelbare breuk”.  Ja, wij probeerden vooruit te 
kijken en hadden graag in beeld hoeveel geld de ambities van het college kostten? 
Natuurlijk waren wij kritisch, dat zijn we altijd geweest. 
En de burger weet dat, vandaar dat wij steeds zoveel vertrouwen krijgen. 
Gemeentebelangen stelt ook prioriteiten en maakt afwegingen tussen de projecten in de 
kernen en zaken die de burger treffen, zoals voorzieningen. 
En het gaat er nu echt op lijken, dat enkele van die ambitieuze plannen daadwerkelijk ten 
koste zullen gaan van die voorzieningen. 
Uiteraard zaten deze grotendeels in de portefeuille van onze wethouder. 
Dus kwam zij daar voor op. Maar moest ze daarom ook maar wijken.... Het resultaat was: 
het vertrouwen werd in haar opgezegd en ‘en passant’ meteen ook maar het vertrouwen 
in onze fractie.  
 
Wij waren er van overtuigd dat er in Bergen sprake was van collegiaal bestuur. 
Niets bleek daar van. Na bijna twee jaar binnen het college te hebben gewerkt werd onze 
wethouder  in april op denigrerende wijze neergesabeld. 
Onbehoorlijk bestuur?  Nee onbeschoft optreden van een enkele wethouder. 
En geen van de andere collega's nam het voor haar op. 
Deze ontwikkelingen hebben een stempel gedrukt op de sfeer binnen de raad. 
Gemeentebelangen hoopt dat de oude sfeer met respect voor elkaars meningen weer 
terug komt.  
 
De Rekenkamer heeft duidelijk aangegeven dat het projectmanagement van grote werken 
tekort schiet. 
Niets nieuws voor ons als raadlid van Gemeentebelangen, want ook onze wethouder 
werd hier al mee geconfronteerd. 
Maar hoe kunnen wij nu erop vertrouwen dat het wel goed komt;  het gebrek wordt al 
jaren onderkend. 
De Gemeente Bergen is gewoonweg niet in staat om met het beschikbare management 
goed beleid vorm te geven. 
We zijn gaan fuseren tot BES-gemeente om een adequate organisatie te hebben, die 
klantvriendelijk en doelgericht de burgers van dienst is. Maar hebben wij die doelstelling 
ook bereikt? 
Nee, het is nog steeds niet gelukt en gaat ons inziens zoals er nu gewerkt wordt ook  
nooit lukken. 
Vandaar dat Gemeentebelangen zo geporteerd is voor regionale samenwerking. 
Niet een samenwerking in de vorm van overlegorganen of het verheerlijken van de 
vergadercultuur. 
Nee, taken laten uitvoeren door een meestal gemeentelijke organisatie die daar goed in is 
Daarbij is het ook mogelijk dat de meeste van onze taken door andere gemeenten worden 
uitgevoerd of aan derden worden uitbesteed. 
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Gemeentebelangen wil nogmaals benadrukken dat de toekomst niet ligt binnen onze 
gemeentegrenzen. 
We moeten durven daar buiten te kijken 
We moeten ook durven constateren dat ons apparaat een ruime bezetting kent. 
In Alkmaar is gesteld de tering naar de nering te willen zetten. 
Daarbij wordt ook in het ambtelijk apparaat gesneden.  
Ons huidige college wil daar niet van weten. 
Immers in het coalitie-akkoord ‘Verantwoord en met vertrouwen verder’ staat: “een 
verdere inkrimping op ons personeel is dit op dit moment dus niet verantwoord en is 
daarom niet opgenomen in dit akkoord”.  
Ook de samenwerking in de regio wil maar moeilijk uit de verf komen. 
Maar ja, als je perse wilt  toewerken naar een geheel nieuw gemeentehuis, wil je natuurlijk 
ook niet door dit soort denkbeelden voor de wielen worden gereden. 
Stel je voor, straks staat dat nieuwe gemeentehuis deels leeg of zelfs te koop. 
In Limmen, Beemster en straks Harenkarspel weten ze er alles van... 
 
We blijven ons  als Gemeentebelangen inzetten voor een optimaal woon- en leefklimaat 
waarbij bomen voorrang krijgen boven verkeer. In Schoorl moet niet gebogen worden 
voor een projectontwikkelaar, als daardoor het opknappen van het centrum op de tweede 
plaats komt. Bergen staat bekend om haar groene lanen; waarom laat het college hele 
lanen kappen omwille van wat parkeerplaatsen. En Egmond verdient een 
sportaccommodatie die niet alleen is afgestemd op een theoretische omvang maar ook op 
de sociale behoefte.  
 
Daarnaast is het noodzakelijk dat het college oog en oor heeft voor de belangen van de 
burgers en ondernemers. Teveel krijgen wij als raad te maken met problemen die bij meer 
begrip niet op deze wijze zo hoog zouden zijn opgelopen. Daarbij denken wij aan het 
voormalig postkantoor in Schoorl, het vertrek van directeur Nieuw Kranenburg, het 
recreatieverblijf aan de Vincent van Goghweg en de UMTS-masten in de Egmonden. 
 
Ik wil nog een woord van dank geven aan de ambtelijke inzet voor het maken van de vele 
stukken, waarbij ik een speciaal dankwoord uitspreek voor de Griffie die ons in het 
afgelopen jaar zo terzijde heeft gestaan.  
Tot zover de beschouwingen van Gemeentebelangen. Nu de begroting: daarvoor verzoek 
ik u voorzitter, het woord te geven aan de heer Bijl.  
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Gemeentebelangen kan de begroting niet goedkeuren. 
Dit op grond van de volgende argumenten, zonder weging van belangrijkheid: 
 

• de belastingdruk voor de burgers gaat komend jaar en volgend jaar 
respectievelijk 5% en 7% omhoog. Daarnaast kost de verhoging van de 
parkeertarieven en vergunningen, omgeslagen per gezin, € 100. Dit past niet in het 
verhaal om de burger zoveel mogelijk  te ontzien;  

• de uitvoeringskosten van de projecten in Schoorl, Bergen a/Zee, Egmond a/d 
Hoef en Egmond a/Zee zijn niet in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit gaat in 
de toekomst onherroepelijk problemen geven. Met hetgeen de Rekenkamer t.a.v. 
projectmanagement heeft gesteld, vinden wij een dergelijke aanpak 
onverantwoord; 

• pas in 2016 worden gedeeltelijk de kosten van een nieuw te bouwen 
gemeentehuis opgenomen, terwijl men begin 2013 al plannen wil gaan maken. 
Ook dit veroorzaakt in de toekomst financiële problemen. Zoals door 
Gemeentebelangen eerder is aangegeven, twijfelen wij aan een nut en noodzaak 
van een nieuw gemeentehuis nu er over regionale samenwerking wordt gesproken 
en het kabinet al praat over een richtlijn van 100.000 inwoners voor te fuseren 
gemeenten; 

• de Raad heeft in juni een besluit voor ombuigingen vastgesteld. Het raadsbesluit 
van oktober refereert wel aan deze uitgangspunten maar geeft totaal andere 
bedragen weer. Het eerdere raadsbesluit wordt daarmee ontkracht, zonder dat de 
wijzigingen worden aangegeven. Op deze manier wordt de controlerende functie 
voor de raad onmogelijk gemaakt.. 

• de risicoparagraaf geeft aan dat we 90% kans lopen op een tegenvaller van 
€400.000 bij Nieuw Kranenburg, zonder dat dit in de  begroting is opgenomen; 

• de risicoparagraaf rept niet over de mogelijke kosten die gemoeid zijn met controle 
en procedures op de niet rechtmatig bewoonde recreatiewoningen, die tot in de 
miljoenen euro’s kunnen oplopen; 

• er is in de begroting een taakstellende opbrengst van € 320.000 opgenomen voor 
het jaarrond parkeren, terwijl de wethouder heeft aangegeven dat dit niet 
doorgaat. Dit betekent al direct een tekort op de begroting; 

• veel werkzaamheden die het college van plan was in 2012 uit te voeren zijn nu 
doorgeschoven naar 2013; dat gaat ook volgend jaar gebeuren zoals het memo 
van 30 oktober aangeeft, zodat er een voordeel van € 181.000 ontstaat; 

• er staan in de begroting geen voorstellen om de omvang van het gemeentelijk 

apparaat terug te brengen, terwijl het college met o.a. € 2.350.000 aan 
bestuursondersteuning toch echt wel ruim in de jas zit. Hierbij kan Bergen een 
voorbeeld aan Alkmaar nemen; 

• de besparing op de gemeentekrant door een 2-wekelijkse publicatie vergroot de 
kloof  tussen burgers en bestuur en heeft tot gevolg dat we absoluut de top van de 
dienstverlening niet halen; 
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• de bezuinigingen op de subsidies met 10% zouden met de helft teruggebracht 
zijn als er niet een 4e

• met bezuinigingen op het wijkgericht werken geeft het College aan dat dit geen 
prioriteit heeft, terwijl Gemeentebelangen dit juist een speerpunt vindt voor 
optimale dienstverlening.   

 wethouder was aangesteld; 

Omdat wij de begroting zullen afkeuren, zullen wij geen amendementen indienen. 
Wel hebben wij een vijftal moties voorbereid. 
 
 
Moties 
• Bomen en bermenbeleid (Thijs Bijl) 
• Overzicht projecten op website (Frits David Zeiler) 
• Uitgangspunten voor herinrichting (Kees van Leijen) 
• Registreren van projecten en verantwoording (voorbeeld Oude Hof) (Kees van Leijen) 
• Fietspad naar Bergen aan Zee (Thijs Bijl) 
 
 
 

Bergen 1 november 2012 

De fractie van Gemeentebelangen BES 

Thijs Bijl 
Mira Diels 
Hans Haring 
Kees van Leijen (fractievoorzitter) 
Herman Schiering 
Frits David Zeiler 
En steunfractie. 
 


	algemene beschouwingen 2012-11-01 Ris
	VOORBLAD ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTINGSRAAD.pdf
	voorblad VVD
	alg 2012-11-02 VVD begroting 2013
	voorblad Groenlinks
	Alg 2012-11-02 Groenlinks begroting 2013
	voorblad CDA
	Alg 2012-11-02 CDA begroting 2013
	voorblad D66
	Alg 2012-11-02 D66 begroting 2013
	voorblad PvdA
	Alg 2012-11-02 PvdA begroting 2013

	alg 2012-11-01 Gemeentebelangen 2012 def a
	Gemeentebelangen kan de begroting niet goedkeuren.
	Moties


