
 
 

Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad Begroting van de  
gemeente Bergen gehouden op 1 november 2012 

 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

 
voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. D. Bakker (vanaf agendapunt 5) (VVD), mw. I. Braak-van Kasteel (GL), 
dhr. M.J. Bijl (GB), mw. M.E. Diels (GB), dhr. P. Edelschaap (GL), dhr. J.A.M. 
Haring (GB), dhr. M. van der Hoek (D66), dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD), dhr. 
A.P. v. Huissteden (PvdA), mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. K. van Leijen (vanaf 
agendapunt 5) (GB), dhr. T. Meedendorp (VVD), mw. M. Müller (vanaf 
agendapunt 5) (GL), dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA), mw. A. Paping (VVD), mw. 
O. Rasch (GL), mw. A.M. de Ruiter (D66), dhr. H.G.J.J. Schiering (GB), dhr. 
U. Smit (VVD), dhr. J. Snijder (D66), dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. D. Zwart 
(CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

Mw. A. Hekker, de heer A. Hietbrink, de heer J. Mesu, de heer C. Roem 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. W. Bierman 

afwezig 
 

dhr. N.C.J. Groot (CDA) 
 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

 
Er is geen vragen halfuur. 

 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van 
verhindering door. 
 

 
agendapunt  2. Eed aflegging raadslid M. van der Hoek 

samenvatting De eedsaflegging van 4 oktober is rechtsgeldig, maar gezien de vormfouten 

bladzijde 1 van 8 

 

http://www.raadbergen-nh.nl/


besprokene nog eens om aan alle onduidelijkheid een einde te maken. 
 
De voorzitter: 
Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk 
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 

plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 
 
De heer van der Hoek: 
Dat verklaar en beloof ik. 
 

 
 

 

agendapunt 

3. Vaststellen van de agenda 

besluit  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 
agendapunt  4. Voorstel betreft het vaststellen van het Normenkader 2012 voor de 

controle van de financiële rechtmatigheid 

voorgesteld 
besluit 

voor de controle op de jaarrekening 2012 het normenkader voor de 
controle van de financiële rechtmatigheid vast te stellen conform de 
bijlage 

besluit  
Conform besloten. 
 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  5. Voorstel betreft het vaststellen van de verordening op de heffing en 

invordering van Parkeerbelastingen 2013 en bijbehorende 
tarieventabel 2013 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen 

voorgesteld 
besluit 

vast te stellen de volgende verordening:  

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 
2013 (Verordening parkeerbelastingen 2013) 

vast te stellen de tarieventabel voor het parkeren bij parkeerapparatuur en een 
parkeervergunning behorende bij de ‘Verordening parkeerbelastingen 2013;  

de bij dit besluit behorende begrotingswijzigingen inzake de verhoging van de 
tarieven 2013, vast te stellen.  
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samenvatting 
besprokene 

De heer Schiering (GBB) wenst de Nadere regels behorende bij de 
parkeerverordening officieel daarbij te voegen. 
 
De heer Houtenbos (VVD) stelt dat de Tussenrapportage 2012 niet juist is en 
de Begroting 2013 niet materieel sluitend is gezien het ontbreken van een 
besluit over jaarrond parkeren ( ontbrekende opbrengsten).. Daarom wordt 
motie  (1) om nu tot het jaarrond parkeren te besluiten, ingediend. 
Noot griffier: hiermee vervalt de ingediende motie (4) van 4 oktober jl. 
 
Toelichting motie 1 (VVD): jaarrond parkeren in de gemeente Bergen 
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. 
 
Reactie portefeuillehouder Roem. 
Het vaststellen van de Nadere regels .. is een collegebevoegdheid. 
Het nog niet besluiten tot jaarrond parkeren leidt pas in 2014 tot financiële 
consequenties. De motie wordt ontraden omdat het college, samen met het 
maatschappelijke krachtenveld tot een gedegen en gedragen besluitvorming 
en uitvoering wil overgaan. 
 
Tweede termijn 
De overige fracties scharen zich achter het collegestandpunt, daarop wordt de 
motie ingetrokken 
 

tekst ingediende 
stukken 

Tekst motie 1 (VVD): jaarrond parkeren in de gemeente Bergen 
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 
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stemming Motie 1: geen stemming, ingetrokken. 
 
Besluit: unaniem (22) aangenomen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten 

 
 
agendapunt  6. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële gevolgen van de 

 septembercirculaire op de begrotingen en een daarbij behorende 
 begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

- De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2012  voor de 
Algemene Uitkering 2012 en de daarbij behorende begrotingswijziging, 
vast ter stellen;   

- De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2012 voor de jaren 
2013 tot en met 2016 op te nemen in de Programmabegroting 2013 – 
2016. 
 

samenvatting 
besprokene 

Er wordt nagegaan (wethouder Roem) of in de tabel ‘Stelpost ontwikkeling 
Algemene Uitkering’ de jaarschijf 2016 wel correct is weergeven ( de heer Bijl 
(GBB). 
 

stemming Unaniem ( 22) aangenomen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 
 

 
 
agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2013 

 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen 

voorgesteld 
besluit 

1. De programmabegroting 2013, inclusief paragrafen en bijlagen vast te 
stellen; 

2. De onderstaande financiële mutaties uit de programmabegroting 2013 
betreffende de ombuigingen, autonome wijzigingen, nieuw beleid en 
investeringen vast te stellen; 

3. De jaarschijf 2013 van het investeringsplan 2013-2016 vast te stellen; 
4. Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 

2013 van het investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval); 
5. De jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve Toerismefonds met 

€ 50.000 per jaar te verlagen. Zie 7.2 omb2;  
6. Vanaf 2014 de rentetoevoeging aan de reserves weer in te stellen 

conform de nota reserves en voorzieningen zie 7.10; 
7. De jaarlijkse toevoeging van € 10.000 aan de bestemmingsreserve 

Beeldende kunst openbare ruimte per 1 januari 2013 te stoppen, deze 
reserve per 1 januari 2013 op te heffen en het saldo van € 85.485 toe te 
voegen aan de algemene reserve. Zie 6.2; 

8. Voor 2013 wordt een incidentele uitname van € 30.000 uit de algemene 
reserve begroot voor het kunstproject buurt en kunst, een 
samenwerkingsverband tussen locale kunstenaars, onderwijs en buurten. 
Dekking is de toevoeging onder punt 5. Zie 6.2;  

9. De bij beslispunt 2 t/m 8 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen. 
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samenvatting 
besprokene 

De Algemene Beschouwingen en de ingediende amendementen en moties 
van de fracties zijn met het verslag onderaan de vergadering op het Risbis 
gezet. De fractie van GBB deelt de beschouwingen aan hen die dat wensen 
ter vergadering uit, om papier te sparen. 
 
Amendement A (PvdA): Meeropbrengst Precariobelasting terrassen; 
 
Motie 2 GBB: Bomen- en bermenbeleid; 
Motie 3 GBB: Fietspad naar Bergen aan Zee; 
Motie 4 GBB: Uitgangspunten herinrichting; 
Motie 5 GBB: Verantwoording Projecten; 
Motie 6 GBB: Informatie naar burgers betreffende projecten en 
werkzaamheden; 
Motie 7 VVD: Tarieven OZB 2013 
Motie 8 VVD: Ontwikkelen specifiek fietsbeleid; 
Motie 9 CDA: Financiële ondersteuning Sociale woningbouw 
Motie 10 D66: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningbouw. 
 
Mevrouw Braak – van Kasteel (GL) kondigt een initiatief voorstel over 
burgerparticipatie op basis van een boekje “ .. iedereen .. kan burgemeester 
worden’. 
 
 
Reactie portefeuillehouder Roem. 
De gevraagde informatie voorziening bij voorkeur opnemen in de reguliere 
Planning en Control cyclus, daarnaast pro – actief zijn met tijdige informatie, 
echter zonder de huidige memo-stroom, voorstel daarover volgt. 
Een daling van de tarieven OZB en Toeristenbelasting kan niet zonder de 
begroting en het coalitieakkoord geweld aan te doen. Pas als zaken zich meer 
dan drie jaar voordoen ( bijv. meeropbrengsten) wordt het uit voorzichtigheid 
pas als structureel aangemerkt. In de begroting zijn slechts vier stelposten 
opgenomen, waaronder een voor de korting op het gemeentefonds. 
In december 2012 wordt de workshop over Camperduin gehouden. 
Het college kan zich vinden in een jaarlijkse evaluatie van de innovaties in het 
strandbeleid. 
In 2014 wordt zowel een onderzoek naar het invoeren van diftar uitgevoerd als 
het invoeren van een kleine container bekeken. 
 
Reactie portefeuillehouder Hietbrink. 
De aanvragen bouwvergunningen nemen niet af, wel de waarde waardoor 
minder opbrengsten bouwleges bij meer werk. Vraagt om ruimte voor college 
en participerende burgers bij ontwikkeling  sportvoorziening Egmond. Het 
instellen van een duurzaamheidscommissie  zal niet tot aanscherping van het 
beleid leiden. Of een project moet betrokken worden bij een risico analyse is 
afhankelijk van de stand van zaken van het project. 
 
Reactie portefeuillehouder Hekker. 
Wellicht moeten we de regionale samenwerking opschalen gezien het 
regeerakkoord van 100.000 plus gemeenten / samenwerkingsverbanden. In 
de regio werken we samen, werken we niet aan samengaan, met de inzet op 
of het wat oplevert voor Bergen. Raad gaat over de agendering ervan 
standaard op de arc. 
De WNK wordt waar daar mogelijk ingezet. Verbouwing de Blinkerd in 2013 
mogelijk. Burgers worden betrokken door klankbordgroepen en kern 
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gesprekken met wijkverenigingen. De Toekomstvisie , fase vervolgstappen, is 
eind november gereed. De nieuwe nota Cultuur kan najaar 2013 door de raad 
worden vastgesteld. De tijdsoverschrijding bij het beantwoorden van vragen 
van burgers komt vooral door de tijd die er genomen moet worden bij externe 
juridische advisering. Verbetering is mogelijk. 
 
Reactie portefeuillehouder Mesu. 
Eerst meer informatie over het hoe en wat en garantie van kwaliteit van het 
werk bij de regionale samenwerking sociale diensten en WNK. 
In het Wijkgericht zien wee een verschuiving van grijs naar sociaal, er loopt 
een onderzoek naar de oprichting van sociale wijkteams. De bezuinigingen bij 
WGW lopen over vier jaar en wordt gehaald bij geld wat nu ook veelal  blijft 
liggen. Insteek CJG: één gezin / één begeleider. De focus blijft gericht op het 
alcoholbeleid, aangezien deze problematiek vele malen erger is dan die bij 
drugs. 
 
Portefeuillehouder Hafkamp. 
Toont zich geschokt over de bijdrage van de fractie van GBB over de 
ambtelijke organisatie. 
In het recente verleden heeft Bergen reeds een personeelsreductie 
gerealiseerd van 15%, Alkmaar moet nog beginnen. 
Desgewenst (Raad) is zij bereid over schaalvergroting in gesprek te gaan. 
Maar, de regio Alkmaar kent 200.000 inwoners, genoeg gezien het 
regeerakkoord.  
Besluitvorming nieuw gemeentehuis nog steeds begin 2013, geen der fracties, 
ook VVD niet, heeft standpunt  ‘tegen’ ingenomen. Financiële doorkijk vanaf 
2017 komt volgend jaar.  
Tot Nieuw Kranenburg is besloten en loopt zoals als afgesproken en binnen 
het bouwbudget. Als risico niet als aanvraag 400.000 investering opgenomen. 
De glasvezelkabel komt volgend jaar in de besluitvorming. 
 
College over amendement en moties: 
Amendement: Wijzigingen in de precarioheffing bij de evaluatie in de tweede 
helft van 2013 meenemen 
Motie 2 Bomenbeleid, te vroeg, discussie erover binnenkort in de arc. 
Motie 3 en 8 Fietsbeleid zijn ondersteuning van het collegebeleid 
Motie 4 herinrichting, conclusies overnemen zonder de overwegingen. 
Motie 5 verantwoording projecten zal een overload aan informatie geven en 
vergt te veel werk. 
Motie 6 : Informatie naar burgers betreffende projecten en werkzaamheden, 
strekking is onderdeel van de komende wijziging van de website in 2013, 
onderzoek naar behoefte van informatie bij de burger is daar een onderdeel 
van.  
Motie 7 OZB: opbrengst en dus tarief Ozb wordt niet gerelateerd aan de 
meeropbrengsten bij de Tussenrapportage. 
Motie 9 Financiële ondersteuning Sociale woningbouw is in voorbereiding, 
2012 wordt niet meer gehaald. 
Motie 10 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningbouw wordt 
onderschreven, wordt onderzocht, uitsluitsel in 2013. 
 
Tweede termijn. 
 
De heer Bijl (GBB) geeft aan dat de bijdrage over de ambtelijke organisatie 
gaat over het projectmatig werken wat maar niet van de grond komt, lees de 
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rapportage Rekenkamercommissie, en zeker niet bedoeld is om elkaar 
onderuit te halen. En kritisch is over zaken als de trage besluitvorming UMTS 
masten met Nimby gedrag van de burgers, de overschrijding van de 
tijdslimieten. 
Kennis en kunde delen in de regio is een prima zaak, maar er kan ook meer 
samen gedaan worden. Ga eens praten met bijvoorbeeld Heiloo, de Cal 
gemeenten, kijk wat ze daar ervan vinden. Bij interruptie geeft de 
burgemeester aan daar wel een raadsmeerderheid voor nodig te hebben. 
Als in 2013 een besluit over een nieuw gemeentehuis genomen wordt kost dat 
al eerder geld dan in 2017.  
De informatie aan de burgers over projecten pas in 2014 komt te laat, niet hoe 
en welke maar dát er snel informatie gegeven wordt is belangrijk. 
Geen steun amendement, de tarieven worden over een maand vastgesteld. 
Motie 2 GBB wordt aangehouden, motie 7 OZB klopt niet, motie 10 voordelig 
voor een te beperkte groep. 
 
De heer Houtenbos (VVD) vindt de bijdrage van GBB over de ambtelijke 
organisatie zeer ongelukkig geformuleerd, gaat voorbij aan de primaire 
verantwoordelijkheid van het college. 
Heeft vertrouwen in het bereiken van de top in de dienstverlening in Bergen. 
Over een nieuw gemeentehuis heeft naast de VVD ook GBB twijfels, maar we 
blijven er open voor staan. Bij een keuze gaan de voorzieningen in de kernen 
voor het gemeentehuis. Over de tarieven OZB en toeristenbelasting komen we 
bij de tariefvaststelling in december terug. GBB steunt de insteek voor de 
toeristenbelasting: zonder tariefsverhoging is de begrootte opbrengst er al. 
Positief initiatief van GL over burgerparticipatie. 
Regio problematiek eens in het presidium bespreken, zinnig dat de 
burgemeester eens gaat praten met Heiloo, Uitgeest, Castricum , Heemskerk.  
Amendement wachten op evaluatie, motie 4 eens maar niet de 
uitgangspunten, motie 5 wachten op voortgang, 
 
Mevrouw Braak – van Kasteel (GL) gaat mee met de begroting, spoort met het 
coalitieakkoord, tevreden met beantwoording college. De burgemeester kan 
op pad om met de CAL gemeente te praten. 
Voor het amendemen, om verschillende argumenten tegen de moties 4, 5, 6 
en 7. 
 
Loek Ooijevaar (CDA), tevreden over de beantwoording. 
Wijzigt motie 9 CDA: Financiële ondersteuning Sociale woningbouw: nog dit 
jaar wijzigen in : in 2013.  
Tegen het amendement  en motie 7. 
 
Mevrouw de Ruiter (D66), kan de verklaring van GBB over de bijdrage over de 
ambtelijke organisatie dat die zo niet bedoeld is, niet volgen, de tekst spreekt 
voor zich. Ook de motivatie om de begroting af te keuren is niet te volgen. 
Goed die aandacht  voor het WNK. Is benieuwd naar burgerparticipatie 
initiatief van GL. 
 
De heer Snijder (D66) vindt het jammer dat coalitiegenoot VVD het coalitie 
akkoord bij de toeristenbelasting niet volgt. 
 
Mevrouw KIndt (PvdA), vindt juist de besluitvorming UMTS masten een goerd 
voorbeeld waarbij er geluisterd en meebewogen wordt door het college, de 
VVD stelt zich niet op als coalitie partner, hoe zal dat straks gaan bij zware 
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gevallen. Inderdaad aanpak regionale samenwerking in het presidium 
bespreken. 
Tegen moties 5, 6 en 7 
 
De heer van Huissteden (PvdA), verbaast zich over de discussie over het 
gemeentehuis, afspraak is wachten op alle gevraagde informatie en dan pas 
besluiten. Legt relatie met een nieuw gemeentehuis en andere investeringen. 
Motie 10 tegen, verkeerd signaal richting de regionale woningtoewijzing. 
Diftar 2014 onderzoeken, onderzoeken lijkt op afstel en geen uitvoering geven 
aan de aangenomen motie over de invoering van kleine bakken. 
Amendement  precario wordt ingetrokken, geen steun, jammer een jaar 
verloren meeropbrengst. 
 
De voorzitter wilt beste gaan praten in de regio, maar daarbij Alkmaar 
overslaan. 
 
De heer Bijl (GBB) trekt motie 5 in en wacht op voorstel college richting 
Commissie van Onderzoek.  
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage ingediende amendementen en moties. 

Stemming Stemmingen: 
Amendement A: geen stemming, ingetrokken. 
Motie 2: geen stemming, aangehouden. 
Motie 3: unaniem (22) aangenomen. 
Motie 4: GBB (6), VVD (5), CDA (2), D66 (3), PvdA (2) voor; GL (4) tegen. De 
motie is met 18 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. 
Motie 5: geen stemming, aangehouden. 
Motie 6: GBB (6), VVD (5), CDA (2) voor; GL (4), D66 (3), PvdA (2) tegen. De 
motie is met 13 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. 
Motie 7: VVD (5) voor; GBB (6), GL (4), CDA (2), D66 (3), PvdA (2) tegen. De 
motie is met 5 stemmen voor en 17 tegen verworpen. 
Motie 8: unaniem (22) aangenomen. 
Motie 9 gewijzigd: unaniem (22) aangenomen. 
Motie 10: VVD (5), GL (4), CDA (2), D66 (3), PvdA (2) voor; GBB (6) tegen. 
De motie is met 16 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 
 
Besluit:met de 6 stemmen van GBB tegen, aangenomen. 
 
 

Besluit De raad heeft conform besloten. 
 

 
 
agendapunt  8. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 
 
Bergen,13 november  2012 
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