
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEDIENDE MOTIES EN AMENDEMENTEN 
BEGROTING 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NOVEMBER 2012  



Amendement 
Agendapunt   7. Vaststellen Programmabegroting 2013  

Onderwerp Opbrengsten Precario 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 1 november 2012 

Inhoud 

 

 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Programmabegroting 2012-2013, pagina 99, 2.7 Precariobelasting 

Onder; 

Opbrengsten 

Tekst: 

Rekening houdend met het uitgangspunt van 2% stijging van de opbrengsten in 
2013-2016 worden de begrote opbrengsten als volgt geraamd: 

  2013 2014 2015 2016 
Precariobelasting 116.800 119.100 121.500 123.900 

 

Wijzigen in: 

De opbrengsten precario nemen, bij een gelijkblijvend aantal m2 terrassen, toe met 
35.000 euro structureel door een verhoging van het tarief voor terrassen. Daarbij 
zal voor terrassen binnen de horeca-concentratiegebieden een hoger tarief gaan 
gelden dan voor de terrassen daarbuiten (differentiatie van de tarieven). Het 
uitgangspunt van 2% stijging in 2013-2016 blijft gehandhaafd. 

  2013 2014 2015 2016 
Precariobelasting 151.800 154.800 157.900 161.000 

 

 

Toelichting  

 

Onderzoek bij enkele toeristische gemeentes toont aan dat de precariotarieven die 
horecaondernemers moeten betalen voor het hebben van een terras op openbaar 
terrein behoorlijk uiteenlopen. De onderstaande tabel toont echter aan dat de 
gemeente Bergen in vergelijking met deze gemeenten een wel heel laag tarief 
hanteert. 

In de financiële ombuigingsoperatie waarin we momenteel beland zijn, worden 
pijnlijke offers gevraagd aan de burgers van onze gemeente. Enerzijds gebeurt dit 
door in de uitgaven te snijden (bijvoorbeeld door kortingen op de subsidies), 
anderzijds door de inkomsten te verhogen (bijvoorbeeld het verhogen van de  
tarieven voor parkeervergunningen).  

Door het gebruik van terrasverwarming en het rookverbod in de horeca zijn 



terrassen steeds meer verworden tot een permanente uitbreidingen van 
horecagelegenheden, waar een belangrijk deel van de omzet wordt verdient. Met de 
huidige tarieven wordt gemeentegrond voor een zeer laag bedrag  ‘verhuurt’  aan 
particuliere ondernemers. 

In de horecanota ‘Gastvrij Bergen’ van 2010 zijn uitgaansgebieden in Bergen en 
Egmond aan Zee aangewezen. De PvdA meent dat de precariotarieven voor 
terrassen in deze gebieden aanmerkelijk hoger mogen zijn dan in de niet-
uitgaansgebieden (differentiatie). Het is duidelijk dat het economisch nut van een 
terras rondom de Ruïnekerk in de kern Bergen (uitgaansgebied) hoger is dan dat 
van een terras bij een snackbar in een woonwijk (buiten de uitgaansgebieden). 

In het verkiezingsprogramma van de PvdA Bergen staat dat kortingen op de 
subsidies voor sportclubs en amateurgezelschappen op het gebied van kunst en 
cultuur zo lang mogelijk voorkomen moeten worden. Juist deze verenigingen dragen 
bij aan de sociale cohesie binnen onze dorpen. Om deze reden, vindt de PvdA-
fractie, dat  de jaarlijkse meeropbrengsten die voortkomen uit de verhoging van de 
precarioheffingen voor terrassen moeten worden aangewend om schrijnende 
financiële problemen  bij deze verenigingen (veroorzaakt door de bezuinigingen), te 
verzachten of weg te nemen. 

 

GEMEENTE 
    Bergen NH   € 20.00 per m2 per jaar 

Bloemendaal   € 31.00 per m2 per jaar 
Alkmaar   € 31.00 per m2 per jaar 
Texel   € 79.80 per m2 per jaar 
Zandvoort gebied A € 64.00 per m2 per jaar 
  gebied B € 32.20 per m2 per jaar 
Noordwijk van € 38.02 per m2 per jaar 
  tot en met  € 69.67 per m2 per jaar 
Schouwen-
Duiveland van € 15.79 per m2 per jaar 

  tot en met  € 52.51 per m2 per jaar 
Terschelling locatie A € 54.00 per m2 per jaar 
  locatie B € 42.00 per m2 per jaar 
    € 44.17 gemiddeld 

 

 

 

Naam en 
ondertekening 

 

  

Peter van Huissteden PvdA                           

 

 

 



 Motie 

 

Agendapunt   7. Vaststellen Programmabegroting 2013  

Onderwerp Bomen- en bermenbeleid 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 1 november 2012. 

Inhoud 

 

 

Overwegende: 

1. Dat  Bergen zo aantrekkelijk is door het groen langs wegen en in tuinen, 
dat van ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarde is; 

2. dat er de laatste jaren een tendens is naar verstening van de bermen; 

3. dat hierbij het behoud van groen minder belangrijk lijkt dan veiligheid, 
parkeren en de aanwezigheid van kabels en leidingen; 

4. dat gevreesd moet worden dat noch in de aangekondigde herziening van 
de Bomennota, noch in de nooit vastgestelde Bermennota voldoende 
criteria staan om te komen tot een goede afweging van alle genoemde 
aspecten; 

Conclusie 

 

 

draagt het college op: 

• om uiterlijk op 1 maart 2013 met voorstellen te komen waarin de kaders 
zijn opgenomen voor een integrale visie op het behoud van de groene 
bermen met beplanting en bomen; 

• en in afwachting daarvan zoveel mogelijk terughoudend te zijn in 
gevallen waarin het openbaar groen in het geding is is 

en gaat over tot de orde van de dag.  

Naam en 
ondertekening  

Gemeentebelangen BES,  

Thijs Bijl 



 Motie 

 

Agendapunt   7. Vaststellen Programmabegroting 2013 

Onderwerp Fietspad naar Bergen aan Zee 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 1 november 2012. 

Inhoud 

 

 

Overwegende: 

1. dat het fietspad naar Bergen aan Zee vanaf de Franschman nu 
overeenkomstig daaraan te stellen eisen is gerenoveerd; 

2. dat het fietspad vanaf de Hoflaan tot de Franschman onvoldoende 
breedte heeft om  in twee richtingen veilig te fietsen; 

3. dat  het fietsverkeer een belangrijke plaats inneemt bij de bereikbaarheid 
van de kust, zeker nu het aantal elektrische fietsen enorm toeneemt; 

4. dat er nu veel meer gefietst dan gewandeld wordt:  

Conclusie 

 

 

draagt het college op: 

• te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een voldoende breed 
fietspad te maken vanaf het centrum van Bergen tot aan de 
Franschman; 

• bij dit onderzoek een variant te betrekken waarbij een gescheiden 
fietspad aan weerszijden van de Eeuwigelaan wordt gerealiseerd; 

en gaat over tot de orde van de dag.  

Naam en 
ondertekening  

Gemeentebelangen BES,  

Thijs Bijl 



Motie 
REGISTRATIE-
NUMMER   

Raad 01-11-2012 

Onderwerp Informatie naar burgers betreffende projecten en werkzaamheden 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 1 november 2012 

Inhoud 

 

 

Overwegende: 

1. dat in alle beleidsnotities wordt aangegeven dat de burger betrokken moet 
worden bij het beleid en uitvoering daarvan; 

2. dat bij de bespreking van het GRP, waarin aangegeven wordt dat het schort aan 
informatie naar de burger betreffende  operationele plannen en jaarlijkse 
resultaten, in oktober 2011 door de wethouder is aangegeven hieraan te gaan 
voldoen; 

3. dat slechts de volgende informatie op de website staat voor projecten en actuele 
werkzaamheden, waarbij voor de genoemde projecten en werkzaamheden 
overigens wel de nodige deelinformatie te verkrijgen valt; 

Gemeentelijke projecten Locatie Project
atus 

• Kloosterterrein Ursulinen  
• Lamoraal 
• Landschapsontwikkelingsplan 
• Masten voor mobiele 

telecommunicatie 
• Millennium Gemeente 
• Mooi Bergen (Winkelkern Bergen) 
• Natuurlijk Duurzaam Bergen 
• Ontwerp ons Derp 
• Schoorl Klopt  
• Waterplan 

  

Externe projecten     
Gasopslag Bergermeer Bergen loopt  

4. dat de burgers geen of beperkt inzicht hebben in projecten en 
uitvoeringsplannen in de toekomst en dat deze informatie moeizaam te 
verkrijgen is; 

Conclusie 

 

 

draagt het college op: 

• de website zodanig in te richten dat onder het hoofdstuk Projecten tevens de 
actuele en toekomstige  plannen/werkzaamheden worden aangegeven; 

• de informatie overzichtelijk weer te geven over een tijdsperiode van drie jaar; 

en gaat over tot de orde van de dag.  



 

Naam en 
ondertekening  

Gemeentebelangen BES,  

Frits David Zeiler 

 



1/1

Projectenoverzicht 2012-5
plan-

vorming
extra info 
website

krediet riolering 4 
jaar

projectomschrijving plan gebiedsdeel start start gereed x € 1000 x € 1001
Hele gemeente

milenniumgemeente visie loopt ja
natuurlijk Duurz Bergen visie loopt ja
waterplan visie samen met Castricum en Heiloo loopt 01-07-12 ja 258
landschapsontw plan toetsingskader loopt 31-12-12 ja
asfalteringswerk 2012 uitvoering diverse locaties 01-05-12 31-12-12 ja
kadeverhogingen uitvoering ivm boezemwateren nee
wandelpadenplan ontwerp nee
beheersplan PWN met deelplannen Bergerbos, 

begrazingsplan, natuurontwikkeling
nee

beheersplan SBB incl Catrijpermoor nee
archeologische kaart waardekaarten nee
ecologische hoofdstruct grenzen bepalen nee
wegen Provinciaal uitvoering herinrichting Bergerweg (gas) nee
landinrichtingsmodulen uitvoering diverse locaties vlgs begroting nee 422
reconstructie wegen uitvoering diverse locaties onbekend in 2013 nee 3.100
reconstructie wegen uitvoering diverse locaties onbekend in 2014 nee 4.000
reconstructie wegen uitvoering diverse locaties onbekend in 2015 nee 4.000
watergerichte maatregel diverse locaties nader te bepalen nee 258
hemelwaterafvoer diverse locaties nader te bepalen nee 642
riolering diverse locaties nader te bepalen nee 1.248
grondwater overlast diverse locaties nader te bepalen nee 240

Bergen nee
Kloosterterr Ursulinen bestemmingspl 01-07-12 ja
Mooi Bergen herinrichting Centrum kern loopt 31-12-13 ja
gasopslag Bergerweg loopt ja
Loudelsweg uitvoering riolering en herinrichting 20-11-11 01-07-12 ja 1.350 810
Over het Hek uitvoering waterberging nee
Bergermeer uitvoering waterberging nee
Zanegeest uitvoering waterberging nee
Oude Hof uitvoering herinrichting nee 1.777
v Reenenpark uitvoering herinrichting nee
Hoflaan uitvoering herinrichting parkeerterrein nee 55 30
Ruinekerkgebied uitvoering herinrichting en verkeersplan nee
Saenegheest uitvoering wijkgroenplan nee
Breelaan uitvoering reconstructie Vijverlaan-Dreef nee 252 120
Schumannlaan uitvoering herinrichting nee 277 450
Nessen uitvoering herinrichting nee 600
Oranjebuurt riolering nee 1.150
Kruidenbuurt/Nesdijk riolering nee 980
MOB complex uitvoering herinrichting vliegveldterrein nee

Bergen aan Zee
Parnassiapark uitvoering herinrichting nee
Zeilerboulevard uitvoering herinrichting nee 776 50

Egmond aan Zee
Ontwerp ons Derp structuurvisie Trompstraat, Watertorenterrein, Zeeweg weinig
wateroverlast uitvoering Trompstraat, Watertorenterrein, Zeeweg bij ontw 

ons Derp
De Werf uitvoering reconstructie nee 700
Voorstraat verkeersmaatregelen icm riool nee 100
J Dirkz'n Dal riolering nee 30
Boulevard en NW riolering nee 100
Noord Oost riolering nee 400
Julianastraat reconstructie nee 100
Noorderstraat/centrumg riolering nee 180
Eymaplein/Oosteinde riolering nee 55
Pr. Hendrik nee 300
diversen riolering nee 1.288
strand sluiting pijp nee 20

Egmond a/d Hoef
Lamoraal structuurvisie loopt 01-01-13 ja
UMTS-mast plaatsbepaling loopt 01-07-12 ja
wateraanvoerplan nee
fietspad uitvoering Alkmaar - 't Woud nee 674
fietspad uitvoering Egm ad Hoef - 't Woud (duinvoet) nee
MOB complex uitvoering herinrichting nee
Heilooerzeeweg ecologische verbindingszone nee 256
riolering afkoppelen nee 60
N Egmonderstraat riolering nee 180
buitengebied Hoeverweg riolering fase 2 nee 125

Egmond Binnen nee
UMTS-mast plaatsbepaling loopt 01-07-12 ja
Herenweg uitvoering reconstr. Vennewater-Adelbertus  nee 434 250
Adelbertusweg uitvoering reconstr. Randw-Abdijlaan nee 348 270
Haventje uitvoering civieltechn aanpassingen nee 50

Schoorl nee
Schoorl Klopt structuurvisie centrum en groene hart loopt ja
riolering en herinrichting uitvoering Groetincke 06-06-11 31-12-12 ja 640
Heereweg herinrichting incl asfalteren/voetpad 01-05-12 01-06-13 ja 1.050 450
Heereweg uitvoering riolering Sportlaan-Voorweg nee 25
Zeeweg uitvoering persriool nee 120
Centrum Noord uitvoering afkoppelen nee 250
Centrum Zuid uitvoering afkoppelen nee 230
plan Oost uitvoering riolering nee 2.250
Aagtdorp uitvoering afkoppelen nee 155

Groet
riolering uitvoering afkoppelen Groet/Schoorl centrum nee 1.400

Camperduin
Heereweg herinrichting nee 559

uitvoering
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Motie 
Agendapunt   7. Vaststellen Programmabegroting 2013  

Onderwerp Verantwoording projecten 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 1 november 2012 

Inhoud 

 

 

Overwegende: 

1. dat kredieten die voor projecten door de raad worden verstrekt of middels de 
begrotingsbehandeling worden vastgesteld, nu vaak aan de exploitatie 
worden toegevoegd, waardoor de uitgaven en het bereikte doel niet meer 
door de raad kunnen worden gecontroleerd; 

2. dat deze projecten afzonderlijk verantwoord moeten worden, waarbij de 
subsidies als onderdeel van een project zijn; 

3. dat deze verantwoording maar deels plaats vindt in de tussentijdse 
rapportages en de echte grote projecten nog niet zichtbaar zijn in 
jaarrekening; 

4. dat het overzicht op projecten zoals ‘Oude Hof’ en ‘riolering Egmond a/Zee‘ 
voor de raad geheel ontbreekt;  

5. dat ook geen gevolg wordt gegeven aan het amendement dat op 
24/10/2011 unaniem is aangenomen waarin wordt gesteld dat: 
“Voorafgaande aan een investering wordt per project of deelgebied een 
projectplan gemaakt waarin een directe koppeling met het GRP wordt 
aangegeven; bij de planning wordt het vervangingsschema van het 
wegenbeheersplan betrokken, waarbij dit laatste leidend is. Jaarlijks wordt 
gerapporteerd hoe de werkzaamheden vorderen in relatie tot de uitgaven” ; 

6. dat door de Rekenkamer is aangegeven dat het de raad ontbeert aan juiste 
informatie t.a.v. de voortgang van de projecten, waardoor de controlerende 
taak van de raad wordt belemmerd;  

Conclusie 

 

 

draagt het college op: 

• Alle projecten waartoe een krediet is vastgesteld, in de tussentijdse 
rapportages te verantwoorden t.a.v.: 
o financiën incl. ambtelijke inzet,  (=geld) 
o kwaliteit of afwijkingen op PvE,  (=kwaliteit) 
o organisatiemodel met verantwoording (=organisatie) 
o tijdsaspecten met planning, per fase (=tijd) 
o informatie naar gebruikers en burgers,   (=informatie) 

en gaat over tot de orde van de dag.  

Naam en 
ondertekening  

Gemeentebelangen BES,  

Kees van Leijen. 



 



Motie 
Agendapunt   5. Vaststellen verordening Parkeerbelastingen 2013 

Onderwerp Jaarrond parkeren in de gemeente Bergen. 

 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering 1 november 2012 

Inhoud 

 

 

Overwegende dat: 

-het als onbillijk wordt ervaren dat delen van de gemeente Bergen (NH) zoals 
de kernen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee in de wintermaanden niet 
onder het regime van de parkeerverordening vallen; 

-het geen onderscheid maken in tijd en plaats van het regime van deze 
verordening een aanzienlijke inkomstenverruiming voor de gemeente Bergen 
zal betekenen; 

- in de begroting 2013 met een taakstelling extra inkomsten jaarrond parkeren 
Egmond aan Zee en Bergen aan Zee van € 320.000 rekening is gehouden; 

- deze stelpost aan inkomsten nog niet in de verordening 2013 en de daarbij 
behorende tarieventabel is opgenomen; 

- de eenzijdige verklaring van het college om ondanks het in de begroting 
vertaalde voornemen, dit als nieuw beleid te zien en de beslissing daarover te 
verplaatsen naar medio 2013, door ons als niet relevant wordt gezien. 

Conclusie 

 

 

Draagt het college op: 

Om de ongelijkheid van het parkeerbeleid te herstellen door het jaarrond 
parkeren ook in de kernen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee in te voeren 
per 1 januari 2013 en de verordening(en) daarop aan te passen 

En gaat over tot de orde van de dag 

Ondertekening 

VVD gemeente Bergen 

Annemiek Paping      

 

 

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



 
 
 

 
MOTIE 

 
 
 
AGENDAPUNTNUMMER 

(in te vullen door griffie) 
7. Vaststellen Programmabegroting 2013 

  
Onderwerp Ontwikkelen specifiek fietsbeleid 

 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  

1 november 2012 
  

Inhoud 
 
 

Constaterende, 
 
dat het fietsverkeer in de gemeente Bergen hand over hand  
toeneemt, 
 
dat dit door de elektrische fiets nog extra wordt aangewakkerd; 
  
dat daardoor het op veel plaatsen in de gemeente Bergen tot  
knelpunten en gevaarlijke situaties leidt; 
 
dat  door deze  toename het op cruciale plaatsen tekort schiet of 
ontbreekt aan stallingmogelijkheden met alle gevolgen vandien; 
 
 
Overwegende, 
 
dat in een groene gemeente als Bergen, deze vorm van 
transport in alle opzichten moet worden gestimuleerd. 

 
 

Conclusie 
 
 

Roept het college op, 
 
om zo spoedig mogelijk specifiek fiets beleid te ontwikkelen dat 
recht doet aan het groeiende fietsgebruik; 
 
dit fietsbeleid vervolgens in visies en bestemmingsplannen te 
implementeren, zodat er een goede sturing  
In het Bergense van deze verkeersstroom kan ontstaan 
 

Naam en ondertekening VVD Fractie: Tammo Meedendorp 
 
    
 
 
 
 
 

 



Motie 
Agendapunt    7. Vaststellen Begroting 2013 

Onderwerp Begroting 2013  tarieven OZB 2013 

 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering 1 november 2012 

Inhoud 

 

 

Overwegende dat: 

-in de voortgangsrapportage 2012  naar voren is gekomen dat  in werkelijkheid 
de prijzen van de huizen met 0,99% te zijn gedaald; 

-bij de vaststelling van de tarieven OZB voor het jaar 2012 is uitgegaan van 
een verlaging van de huizenprijzen met 2,5%;  

-dit resulteerde in een (structurele) meeropbrengst van de OZB; 

- raadsbreed is afgesproken dat de totale opbrengst van de OZB niet meer zou 
stijgen dan de inflatie; 

- de fractie VVD de lasten voor de burger zoveel mogelijk wil beperken; 

 

Conclusie 

 

 

Draagt het college op: 

- bij de voorbereiding van het raadsvoorstel- en raadsbesluit tarieven OZB 2013 met 
deze ten onrechte ontvangen structurele meeropbrengst over 2012 rekening te 
houden, en  dat  deze meeropbrengst wordt verrekend met de voorgenomen 
verhoging van de tarieven OZB voor 2013 

En gaat over tot de orde van de dag 

Ondertekening 

VVD gemeente Bergen       

Annemiek Paping 

 

 

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



 
MOTIE 

 
 
 
 
AGENDAPUNTNUMMER 

(in te vullen door griffie) 
7. Vaststellen Programmabegroting 2013  

Onderwerp Bestemming opbrengst verkoop gemeentegrond ten behoeve 
van  financiële ondersteuning sociale woningbouw in de 
gemeente Bergen 
 

Aanhef De gemeenteraad van de gemeente Bergen NH in vergadering 
bijeen op 1 november 2012 
 

Inhoud 
 
 

 
 
 
Constaterende dat: 
op  27 oktober 2009 (!)  de gemeenteraad van Bergen unaniem 
een cda-motie heeft aangenomen om de opbrengst van de 
verkoop van gemeentegrond t.b.v. de particuliere ontwikkeling 
van de zgn. Texaco-lokatie op het Plein in de kern Bergen te 
betrekken bij een maatschappelijk verantwoord grondbeleid door 
de instelling van een Subsidiefonds Starters op de Woningmarkt; 

 
dat genoemde motie van de raad door het College niet is 
uitgevoerd  

 
dat het bedrag van genoemde  grondopbrengst van 372.000 
euro – ondanks de genoemde motie betrokken is bij de Grex van 
het plandeel Harmonie; 

 
dat onze gemeente  ten aanzien van de ontwikkeling van sociale 
stimulerinsfondsen daarmee duidelijk uit de pas loopt met 
regionale en nationale ontwikkelingen; 

 
dat een uitname van bovengenoemd bedrag uit de bedoelde 
Grex nu inderdaad tot financiële spanningen zou kunnen leiden 
bij de ontwikkeling van het plandeel Harmonie; 

 
dat  in de begroting 2013 echter een reserve Sociale 
Woningbouw is opgenomen van 704.000 euro; 

 
dat deze reserve  kan worden belast met een uitname groot 
372.000 euro zonder bezwaar voor de begroting 2013 om alsnog 
het door de raad beoogde sociale vangnet te realiseren; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conclusie 
 
 

Draagt het College op  
 
nog dit jaar een bedrag van 372.000 euro te storten in het 
revolving Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten (Svn) waardoor in het komende jaar beleids regels 
kunnen worden ontwikkeld om starters op de woningmarkt  
tegemoet te kunnen komen bij het kopen van een woning. 
 
Genoemd te storten bedrag zal daarbij in mindering dienen te 
worden gebracht op de reserve Sociale woningbouw van 
704.000 euro waarmee een verstoring van de Grex voor “Mooi 
Bergen” wordt voorkomen en alsnog de sociale gedachte achter 
de unanieme motie van oktober 2009 wordt geëerbiedigd en 
gaat over tot de orde van de dag 
-  

Naam en ondertekening 
 
Loek Ooijevaar 
 
 
Nico Groot,  CDA 
  
 
 
Danny Zwart 
 

Naam en ondertekening 
 
        
        

  
      

 
 
 
 

 



                                                                 
                                                                  MOTIE 
 
 
Agendapunt 
(in te vullen door bureau griffier) 

7. Vaststellen Programmabegroting 2013 

Onderwerp Huisvesting door middel van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) 

  
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 1 

november 2012 
 

Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overwegende dat: 
 

• Het wenselijk is dat zich meer jongeren in onze 
gemeente in betaalbare woningen kunnen vestigen 

• Dit vanwege de regionale woningtoewijzing niet of 
moeizaam via huurwoningen kan geschieden 

• Initiatieven van en voor jonge starters in CPO verband 
een eigen woning te realiseren, dit wel mogelijk 
kunnen maken  

• Op deze wijze een deel van de woningbehoefte van 
Bergense jongeren c.q. jonge gezinnen opgelost kan 
worden 

• Deze formule ook kan worden gebruik t.a.v. 
huisvesting van woongroepen  

• Hiermee een bijdrage geleverd wordt aan het 
behouden van de leefbaarheid en de sociale structuur 
van de kernen Egmond/Bergen/Schoorl 

 
Conclusie 
 

  
 

 

Roept het college op, 
 
 
a) Initiatieven m.b.t. CPO te ondersteunen en hiermee een 
bijdrage te leveren aan het realiseren van goede en 
betaalbare woningen voor starters in de gemeente Bergen 
 
b) Voorwaarden te scheppen om  te komen tot het 
planologisch mogelijk maken en het beschikbaar stellen van 
betaalbare bouwlocaties ( sociale koop) binnen de gemeente 
Bergen, waardoor Bergense jongeren, c.q. jonge gezinnen de 
mogelijkheid krijgen hun eigen huis te bouwen. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam en ondertekening 
 
Jan Snijder 
Anja de Ruiter                                                
Martin van der Hoek 
 
 

 
 

 
 
 



Motie 

 

Agendapunt   7. Vaststellen Programmabegroting 2013 

Onderwerp Uitgangspunten herinrichting 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 1 november 2012 

Inhoud 

 

 

Overwegende: 

1. dat bij renovaties zoals de herinrichting van Groetincke, Loudelsweg, 
Oosterweg, etc uitgangspunten worden gehanteerd, die niet of slechts 
gedeeltelijk door de raad zijn vastgesteld; 

2. dat dit zoals betreft: 
asfaltbestrating omgezet in klinkerbestrating;  
drempels of punaises op kruispunten naar schijnbare willekeur 
aangelegd; 
verharde toeritten vanaf de weg tot de erfgrens, daar waar deze 
eerder door de bewoners zelf al zijn aangelegd; 

3. dat vele bomen zijn gekapt  om parkeervoorzieningen te maken, evt. met 
herplantplicht, maar toch een kaalslag betekenen in lanen met volgroeide 
bomen; 

4. dat het niet duidelijk is wat de verschillen in kosten van aanleg en 
exploitatie zijn van de diverse bestratingmaterialen zoals gebakken 
klinker, betonklinker en asfalt; 

5. dat het beleidsplan wegbeheer uit 2007 aangeeft dat de kosten voor 
onderhoud en rehabilitatie (vernieuwing) voor de verschillende 
verhardingssoorten en wegentypen (belastingen) aanzienlijk verschillen.; 

Conclusie 

 

 

draagt het college op: 

• het beleidsplan wegbeheer uit 2007 te actualiseren en met de 
gehanteerde uitgangspunten aan de raad voor te leggen; 

en gaat over tot de orde van de dag.  

Naam en 
ondertekening  

Gemeentebelangen BES,  

Kees van Leijen.  
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