
 
 

Verslaglegging:  
 

 Notulen extra vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 9 mei 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 (VVD), mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. M.J. Bijl (GB), 
mw. M.E. Diels (GB),  dhr. P. Edelschaap (GL), dhr. N.C.J. Groot (CDA), 
dhr. M. Halff (D66), dhr. J.A.M. Haring (GB),  
mw. A.K. Kindt (PvdA), dhr. K. van Leijen (GB), 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 
 

dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD), dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA),  dhr. T. 
Meedendorp (VVD). 

 
 
 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

besluit De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.raadbergen-nh.nl/�


 
agendapunt 3. Uitkomst coalitieonderhandelingen:  

 Voorstel betreft het vaststellen van het coalitieakkoord en kennis   
    te nemen van het daarbij behorende ombuigingsvoorstel 
 

voorgesteld 
besluit  

 
 

Het coalitieakkoord 2012-2014 "Verantwoord en met vertrouwen verder!, 
vast te stellen als onderlegger voor de werkzaamheden van het college 
tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2014; 
Kennis te nemen van het bij het coalitieakkoord behorende 
ombuigingsvoorstel. 
 

samenvatting 
besprokene 

Mw. De Ruiter, D66

PvdA en GBB worden uitgenodigd om kritisch en met een positieve 
insteek met de coalitie op te trekken voor het welzijn van de inwoners 
van onze mooie gemeente. 

, geeft namens de 4 coalitiepartijen aan dat er goede 
en solide werkafspraken op redelijke uitgangspunten zijn gemaakt, 
inclusief over de bezuiningstaakstelling, zonder zou zinloos geweest zijn. 
Daardoor minder ruimte voor een open discussie erover, excuses dat de 
andere partijen daarmee zijn overvallen op 12 april. Een college met drie 
wethouders is te kwetsbaar gebleken, daarom nu een voordracht voor 
vier wethouder met 3,8 fte invulling. 

 
Mw. Kindt, PvdA

 

, is blij met de excuses, vindt dat verantwoord en 
vertrouwen altijd de basis van samenwerking moet zijn, betreurt dat de 
argumentatie voor 4 wethouders nu wel instemming krijgt. Er staan 
goede zaken in het akkoord, geen bezuinigingen op personeel, niet zelf 
geld steken in een zwembad in Egmond aan Zee, gastvrij parkeerbeleid 
e.a. Maar gezien miskenning van de sociaal maatschappelijke rol van de 
bibliotheken, kan de PvdA het akkoord niet ondersteunen. 

De heer Van Leijen, GBB,

Het voorliggende akkoord is op het standpunt over een nieuw 
gemeentehuis, nagenoeg gelijk als het toenmalige akkoord: toch is de 
wethouder van GBB weggestuurd. 

 herinnert de heer Mesu aan zijn kritiek en 
andere oppositie partijen, op het toenmalige coalitie akkoord 
(vaagheden, geen echte keuzes, niet financieel doorgerekend, geen 
nieuw gemeentehuis zoals opgenomen in de verkiezingsprogramma’s,  
etc.) 

Gezien de wijze waarop GBB haar nek heeft uitgestoken, m.n. sluitende 
begroting / geen pm posten, zou het voorliggende akkoord gesteund 
kunnen worden. Maar de raad heeft GBB weggestuurd, onterecht dus. 
Vraag

 

: wil de coalitie nu wel of geen nieuw gemeentehuis? GBB vindt het 
op dit moment niet verstandig. 

De heer Mesu, CDA,

 

  inderdaad toenmalig akkoord was te weinig 
concreet, nu wel heldere uitspraken zoals over het zwembad, 
bibliotheken, differentiatie toeristenbelasting, geen bezuinigingen op 
personeel zonder afstoten van taken, subsidies. Deze en andere nadere 
uitwerkingen zijn ook financieel vertaald en worden in relatie gebracht 
met de meicirculaire. Ziet graag de constructieve bijdragen en 
alternatieven van GBB tegemoet. 

De heer Smit, VVD, corrigeert berichten in de pers; verhoging rioolrecht 



is 7% en bezuinigingen op subsidies 10%. De bijlage bij het akkoord 
bevatten ombuigingsvoorstellen ter voorbereiding op de vaststelling in 
november 2012 van een sluitende begroting. In 2013 wordt een zeer 
afgewogen besluit genomen over een nieuwe gemeentehuis. 
 
De heer Edelschaap, GL,

 

 hoort toch ook van PvdA en GBB positieve 
geluiden om mee te denken. 

stemming Raadsbesluit, 
GBB (4), D66 (3), GL (4), VVD (3), CDA (3) voor; PvdA (1), GBB (1, de 
heer Zeiler) tegen. Het raadsbesluit is met 17 stemmen voor en 2 
tegen 
 

aangenomen.  

besluit De raad heeft conform
 

 besloten. 

 
 
 
 
 
agendapunt 4. Voorstel betreft het vaststellen van het procesvoorstel 

besluitvorming  ombuigingen  

voorgesteld 
besluit 

 
 

Vast te stellen het procesvoorstel besluitvorming ombuigingen; 
In afwijking van de door de raad op 15 mei vast te stellen gewijzigde P&C 
cyclus, voor 2013 geen perspectiefnota op te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

De heer Bijl (GBB), wijst erop dat oorspronkelijk de raad nu aan zet zou 
zijn, het collegevoorstel was derhalve niet sluitend, dat wilde de 
wethouder van GBB niet, maar nu ligt er wel een sluitend stuk van de 
coalitie, kennelijk moesten de overblijvende wethouders op hun schreden 
terug keren. Het wegzenden van de wethouder van GBB is onterecht 
geweest. 
Mevrouw De Ruiter, D66, wijst deze zienswijze bij interruptie af, GBB 
was de enige partij met een afwijkende aanpak van de bezuinigoperatie 
richting een sluitende begroting. 
De heer Snijder, D66

 

, gaat in op het functioneren van de wethouder van 
GBB. 

De heer van Leijen, GBB, vraagt om een 
 

schorsing. 

Het debat gaat verder over het voorliggende procesvoorstel. 
 
De heer Bijl, GBB,

 

 wil wel een Perspectiefnota vanwege het daarin 
opgenomen meerjarenperspectief en risicoparagraaf, volgende week, bij 
het vaststellen van de rapportage cyclus zou pas geamendeerd moeten 
worden om de Perspectiefnota al dan niet te laten verschijnen. 

Mevrouw De Ruiter, D66

  

, geeft aan dat aangegeven is dat het gezien de 
tijdsdruk niet mogelijk is dit jaar een kwalitatief goede Perspectiefnota 
aan de raad voor te leggen, op basis van de ombuigingsvoorstellen is 
een goede discussie in juni mogelijk, zo mogelijk met cijfers uit Den 
Haag. 



De Perspectiefnota is een vorm vrij document, dit jaar sec over de 
bezuinigingen waarbij ook wordt ingegaan op het meerjarenperspectief. 

Reactie wethouder Roem: 

 

stemming 
PvdA (1), D66 (3), GL (4), VVD (3), CDA (3) voor; tegen GBB (5). 
Raadsbesluit: 

Het besluit is met 14 stemmen voor en 5 tegen 
 

aangenomen. 

besluit De raad heeft conform
 

 besloten. 

 
 
 
 
agendapunt 5a Voordracht wethouders: de heer J. Mesu en mevrouw A. Hekker 

samenvatting 
besprokene 
 

De heer Groot, CDA

 

, ondersteunt de kandidatuur van de heer Mesu als 
wethouder. 

Mevrouw De Ruiter, D66,

 

 geeft aan de lijn van 3 wethouders te hebben 
willen voortzetten, maar in de onderhandelingen als concessie ook voor 
4 wethouders te gaan. D66 heeft bewust gezocht naar een toegevoegde 
waarde voor het college en meent dat met de kandidatuur van mevrouw 
Hekker waar te maken. 

De heer Van Leijen, GBB

 

, ziet de noodzaak van uitbreiding met 0,8 fte 
niet, gezien het ontbreken van meer ambitie dan het vorige college, ook 
hier zou de broekriem aangetrokken moeten worden, nu extra wachtgeld 
en pensioenlasten. Een ‘wethoudersprofiel’ is ook nu niet vooraf in de 
raad besproken. GBB kan de voorgestelde uitbreiding, zonder aanzien 
des persoons, niet steunen. 

Mevrouw Kindt, PvdA
een meerwaarde voor het college.  

, altijd voor 4 wethouders geweest, het heeft   

 
Voor de benoemingen van de wethouders en raadslid wordt 
de commissie onderzoek geloofsbrieven

 

 door de raad benoemd: 
Mevrouw Kindt, de heren Edelschaap en Van Leijen. 

Voor de stemming over de wethoudersbenoemingen wordt 
het stembureau

 

 door de raad benoemd: de heren Schiering, Halff en 
Groot. 

 
 

BENOEMINGEN 
 

agendapunt  6. A. Benoeming wethouders 
 B. Ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap 

voorgesteld 
besluit 

Gelezen het voorstel met daarin de voordracht voor benoeming van een 
wethouder van de fracties van WD, Groenlinks, CDA, D66 van de raad 
van de gemeente Bergen; gelet op het bepaalde in hoofdstuk III van de 



Gemeentewet; 
besIuit: 
• de heer J. Mesu te benoemen als wethouder van de gemeente Bergen, 
de tijdsbestedingsnorm bedraagt 1,0 fte. 
* Mevrouw A. Hekker te benoemen als wethouder van de gemeente 
Bergen, de tijdsbestedingsnorm bedraagt 0,8 fte. 
 
Gelezen het verzoek van de fractie van D66 van 1 mei 2012; 
gelet op het bepaalde in de artikelen 10, 36a en 47 van de 
Gemeentewet; 
besIuit: 
• Mevrouw A. Hekker ontheffing te verlenen van het vereiste van 
ingezetenschap bij de uitoefening van haar functie als wethouder van 
onze gemeente; 
• Deze ontheffing te verlenen voor de maximale periode van een jaar 
zoals omschreven in de Gemeentewet; 
• Dat deze periode ingaat na de benoeming als wethouder op 9 mei 2012 
en afloopt op 9 mei 2013. 

 

samenvatting 
besprokene 

 
Mevrouw Kindt, voorzitter van de onderzoekscommissie

 

 deelt mede dat 
is vastgesteld, dat dhr. J. Mesu en mw. A. Hekker voldoen aan de voor 
het wethouderschap geldende vereisten en geen functies (ambten) 
vervullen die niet verenigbaar zijn met het wethouderschap.  

Hierna worden de stembriefjes uitgedeeld voor de benoeming van de 
wethouders. 
 
Na inname van de stembriefjes trekken de leden van het stembureau 
zich terug voor de telling. De vergadering wordt kort geschorst. 
 
 
De heer Schiering, voorzitter van het stembureau

 

, geeft de uitslag van de 
stemming:  

Aantal aanwezige raadsleden op het moment van stemming : 19 
over de heer Mesu: 

Aantal ingeleverde stembriefjes     : 19 
Aantal niet behoorlijk ingevulde stembriefjes   :  0 
Aantal uitgebrachte stemmen op de heer Mesu   : 19 
Aantal uitgebrachte stemmen op andere kandida(a)t(en)             :  0 
 
Dit betekent, dat een volstrekte meerderheid van de raad zoals bedoeld 
in artikel 30 van Gemeentewet zijn stem heeft uitgebracht op de heer 
Mesu. 
 

Aantal aanwezige raadsleden op het moment van stemming : 19 
Over mevrouw Hekker: 

Aantal ingeleverde stembriefjes     : 19 
Aantal niet behoorlijk ingevulde stembriefjes   :  0 
Aantal uitgebrachte stemmen op mevrouw Hekker:   voor: 14     tegen: 5  
Aantal uitgebrachte stemmen op andere kandida(a)t(en)             : 0 



 
Dit betekent, dat een volstrekte meerderheid van de raad zoals bedoeld 
in artikel 30 van Gemeentewet zijn stem heeft uitgebracht op mevrouw 
Hekker. 
 
Hierna wordt overgegaan tot de benoeming van de wethouders. 
 
Desgevraagd geven de kandidaat-wethouders aan dat zij hun benoeming 
aanvaarden. 
 
De burgemeester leest hierna de tekst voor van de eed. Deze luidt als 
volgt: 
Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb 
gegeven of beloofd. 
Ik zweer 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 zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 
en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. 
 
De heer Mesu zegt: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” 
 

De burgemeester leest hierna de tekst voor van de verklaring en belofte. 
Deze luidt als volgt: 

“Ik verklaar dat ik om tot wethouder 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 verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan 
de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder 
naar eer en geweten zal vervullen. “ 
 
Mevrouw Hekker zegt:  “Dat verklaar en beloof ik!”. 
 
Vergezeld van applaus en onder aanbieding van een boeket bloemen, 
feliciteert de burgemeester mevrouw Hekker en de heer Mesu met hun 
benoeming tot wethouder. 
 

stemming Het raadsbesluit ontheffing te verlenen tot het ingezetenschap wordt 
unaniem 
 

aangenomen. 

Besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  7. Benoeming en beëdiging van de heer D. Zwart tot raadslid 

namens het  CDA  
voorgesteld de raad van de gemeente Bergen (NH), 



besluit gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief 
van Zwart, 
D. (Danny) (m) op dinsdag 1 mei 2012 tot lid van de raad van de 
gemeente Bergen (NH) benoemd verklaarde; 
overwegende, dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in 
orde bevonden; 
gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet; 
besluit: toe te laten als lid van de raad van de gemeente Bergen (NH) 
Zwart, D. (Danny) (m) 
 

samenvatting 
besprokene 

 
Mevrouw Kindt, voorzitter van de onderzoekscommissie

 

 deelt mede dat 
is vastgesteld, dat dhr. D. Zwart voldoet aan de voor het raadslid 
geldende vereisten en geen functies (ambten) vervult die niet 
verenigbaar zijn met het raadslidmaatschap. 

De burgemeester leest hierna de tekst voor van de eed. Deze luidt als 
volgt: 
Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb 
gegeven of beloofd. 
Ik zweer 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 zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 
en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. 
 
De heer Zwart zegt: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” 
 
Vergezeld van applaus en onder aanbieding van een boeket bloemen, 
feliciteert de burgemeester de heer Zwart met zijn benoeming tot 
raadslid. 
 

besluit Conform
 

 besloten. 

 
 
agendapunt  Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter
 

 de vergadering. 

  


