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Verslaglegging:  
 

CONCEPT Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 12 april 2012 

 
voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. D. Bakker (VVD), mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. M.J. Bijl (GB), dhr. 
P. Edelschaap (GL), dhr. N.C.J. Groot (CDA), dhr. M. Halff (D66), dhr. J.A.M. 
Haring (GB), dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA), mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. K. 
van Leijen (GB), dhr. T. Meedendorp (VVD), dhr. J. Mesu (CDA), mw. M. 
Müller (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). 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. A. Hietbrink, dhr. C. Roem. 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. W. Bierman 

afwezig 
 

 
mw. M.E. Diels (GB), dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD). 
 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Vraag van mw de Ruiter (D66) 

 

over het niet meer innemen van oude 
medicijnen bij apotheken, hetgeen problemen oplevert omdat mensen, zeker 
slecht ter been, niet gaan afleveren bij de gemeentewerven. 

Wethouder Roem heeft goede hoop op een oplossing van de HVC op zeer 
korte termijn om aan deze problematiek tegemoet te komen. 

 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

De heer Bijl, GBB, deelt mede dat hij zich terug trekt als plaatsvervangend 
voorzitter van de raad om persoonlijke redenen en legt en relatie met het 
moeten vertrekken van de GBB wethouder. 
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De voorzitter 

 

geeft aan dat de noodzaak er niet is, de heer Houtenbos, 2e 
plaatvervangend voorzitter neemt de honneurs waar, via het presidium komt 
een voordracht voor benoeming. 

De voorzitter

  

 geeft aan dat de ontslagbrief van wethouder Luttik – Swart aan 
de agenda wordt toegevoegd als ingekomen stuk. 

besluit De agenda is gewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt  3.a Verslag raadsvergadering gehouden op 8 maart 2012 

besluit Het verslag is ongewijzigd
 

 vastgesteld. 

 
agendapunt 3.b Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 27 maart 2012 

besluit De lijst is ongewijzigd
 

 vastgesteld. 

 
 
agendapunt 3.c Verzamellijst ingekomen stukken week 10 tot en met week 14 

samenvatting 
besprokene 

 

De heer Zeiler, GBB, ondersteunt door de heer Groot, CDA

 

, kondigt een 
initiatief aan de handhaving Wimmenummer – en Phlisteinsche polder, te 
agenderen voor de algemene raadscommissie. 

besluit De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan en 
stemt in
 

 met de voorgestelde wijze van afdoening. 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 
agendapunt  4. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 

 Boendermakerhof 
voorgesteld 
besluit 

1. Het vaststellen het bestemmingsplan Boendermakerhof (bijlage I), 
inclusief de Nota van beantwoording zienswijzen d.d. 8 december 2010 
(bijlage II) en ambtshalve wijzigingen d.d. 20 december 2011(bijlage III) en 
6 februari 2012 (bijlage IV) 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het verhaal van kosten van 
de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden middels een 
samenwerkingsovereenkomst verzekerd is.  
 

besluit Conform 
 

besloten. 

 
agendapunt  5. Voorstel betreft in te stemmen met het bekrachtigen van een 

 onbevoegd besluit en het beslissen op een tegen dat besluit gericht 
 bezwaar 
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voorgesteld 
besluit 

I het bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing van het verzoek om een 
herziening van het bestemmingsplan 'Bergen Dorpskern Zuid' 
overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften 
ontvankelijk en gegrond te verklaren;  

II het door het college onbevoegd genomen besluit te bekrachtigen;  
III dit besluit in heroverweging in stand te laten. 
 

besluit Conform 
 

besloten. 

 
agendapunt  6. Voorstel betreft het vaststellen van de Verordening Wet Werk en 

 Bijstand 
voorgesteld 
besluit 

De verordeningen:  
- Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012; 
- Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Bergen 2012; 
- Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Bergen 2012; 
- Participatieverordening gemeente Bergen 2012; 

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 
gemeente Bergen 2012 vast te stellen. 
 

besluit Conform 
 

besloten. 

 
agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van de eerste wijziging 

 Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2011 
voorgesteld 
besluit 

Vaststellen Verordening tot eerste wijziging van de 
Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2011 

besluit Conform 
 

besloten. 

 
agendapunt  8. Voorstel betreft het vaststellen van de criteria voor evaluatie van de 

 uitgangspunten bij de Verordening Precariobelasting 2012 
voorgesteld 
besluit 

- Besluiten om de criteria voor de evaluatie van de uitgangspunten bij de 
Verordening precariobelasting 2012 vast te stellen zoals omschreven in 
bijgevoegd raadsbesluit 

- Besluiten de evaluatie van de uitgangspunten bij de Verordening 
precariobelasting 2012 uit te voeren bij de jaarrekening 2012 
 

besluit Conform 
 

besloten. 

 
agendapunt  9. Voorstel betreft het vaststellen van het Speelplaatsenbeleid Bergen 

 2012-2022 en de bijbehorende begrotingswijziging 
voorgesteld 
besluit 

1. Kennis te nemen van het rapport ‘Beter spelen in Bergen, speelruimteplan 
gemeente Bergen’ van Bureau Speelplan (2009); 

2. Het speelplaatsenbeleid Bergen 2012-2022 vast te stellen; 
3. De daarbij behorende financiële middelen beschikbaar te stellen en de 

bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 

besluit Conform besloten. 
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agendapunt  10. Voorstel betreft in te stemmen met de Cultuurnota 2012-2013 en de 

 bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
voorgesteld 
besluit 

1. In te stemmen met de Cultuurnota voor de jaren 2012 en 2013 met de 
doelstellingen: 
a. Het stimuleren van de actieve en passieve deelname aan cultuur door 

bewoners en bezoekers van de gemeente Bergen. Drie specifieke 
doelgroepen en twee thema’s krijgen daarbij extra aandacht:  
• jeugd en jong volwassenen 
• toeristen en bezoekers  
• beoefenaars van amateurkunst 
• hedendaagse beeldende kunst 
• cultureel erfgoed 

b. Intensiveren en stimuleren van kunst- en cultuureducatie voor 
schoolgaande jeugd en jongeren 

c. De beeldkwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte verrijken en 
inwoners in hun eigen leefomgeving laten kennismaken met kunst. 

2. de jaarlijkse toevoeging aan de reserve voor het plaatsen van beeldende 
kunst in de openbare ruimte te verlagen van € 15.000 naar € 10.000, en 
jaarlijks het budget Kunstbeleid te verhogen met € 5.000. 

3. de bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 
 

besluit Conform 
 

besloten. 

 
agendapunt  11. Voorstel betreft het vaststellen van de notitie Nulmeting en 

 Procesmodel Accommodaties gemeente Bergen 2011 
voorgesteld 
besluit 

De notitie Nulmeting en Procesmodel Accommodaties Bergen 2011 vast te 
stellen 

besluit Conform 
 

besloten. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  12. Voorstel betreft het vaststellen van de Uitgangspunten voor de 

Gemeenschappelijke Regelingen en deze met ingang van 
begrotingsjaar 2013 in te voeren 

voorgesteld 
besluit 

1. De Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen vast te stellen 
2. De uitgangspunten met ingang van begrotingsjaar 2013 in te voeren voor 

alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt. 
 

samenvatting 
besprokene 

De heer Bijl, GBB

 

 dient amendement A in, omdat het besluit niet compleet is 
in relatie tot andere regelingen. 

De uitgangspunten zijn opgesteld door een groot aantal gemeenten, waarbij 
deze zijn voorgelegd aan de directies van de Veiligheidsregio en de GGD. 

Toelichting amendement A, GBB: overleg uitgangspunten 
Gemeenschappelijke regelingen. 
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Voor deze laatste samenwerkingsverbanden kunnen deze uitgangspunten 
direct van toepassing worden verklaard. 
Onder punt 9 wordt aangegeven dat de adviesgroep initiatief neemt voor 
gemeenschappelijke regelingen op de schaal van Noord Holland Noord. Ook 
voor nieuwe regelingen binnen dit gebied kunnen ze gaan gelden. 
Bergen kent echter nog 6 andere gemeenschappelijke regelingen, die anders 
van opzet zijn en een andere schaal kennen, waardoor het gewenst kan zijn 
de uitgangspunten voor specifieke onderdelen aan te passen. Overigens komt 
niet uit de toelichting naar voren of de directies van deze 
samenwerkingsverbanden hierover zijn geïnformeerd.  
Bij de aanpassingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de benoeming van 
de centrumgemeente en het beheer van het vermogen. Dat laatste is nu 
alleen benoemd t.a.v. algemene reserve en jaarrekening. Het vermogen 
betreft tientallen miljoenen, waarin onze gemeente naar rato in deelt. 
Nu samenwerking met de 8 gemeenten van Regio Alkmaar te voorzien zijn, is 
het gewenst niet direct de uitgangspunten van toepassing te verklaren, doch in 
gezamenlijk overleg aan de hand van deze uitgangspunten te komen tot een 
gedragen overeenkomst. 
De uitgangspunten zijn over de hoofden heen van de gebruikers opgesteld. 
 

Er is geen overleg geweest met de directies, wel op ambtelijk / controllers 
niveau. De intentie voor maatwerk van het amendement is prima, maar de 
opzet is te komen tot transparantie en conforme Planning & Controle cycli, het 
amendement wordt ontraden. 

Reactie wethouder Roem. 

 
Tekst ingediende 
stukken 

 

Tekst amendement A, GBB: overleg uitgangspunten Gemeenschappelijke 
regelingen. 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Het besluit aan te vullen als volgt : 

De uitgangspunten in overleg met andere gemeenten of provincie aan te 
passen voor de samenwerkingsovereenkomsten, die afwijken van 
Veiligheidsregio Noord Holland Noord en de GGD.   
 

stemming  

GBB (5), D66 (3) voor; PvdA (2), GL (4), VVD (4), CDA (3) tegen. 
Amendement A GBB:  

Het amendement is met 8 stemmen voor en 13 tegen 
 

verworpen. 

Het besluit wordt unaniem (21) aangenomen
 

. 

besluit De raad heeft conform
 

 besloten. 

 
agendapunt  13. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter
 

 de vergadering. 

 


