
 
 

Verslaglegging:  
 
Notulen voortzetting vergadering gemeenteraad van 26 september  van 

de gemeente Bergen gehouden op 1 oktober 2013 
 

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. D. Haarsma (VVD), 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 (GB), 
dhr. T. Meedendorp (VVD), 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. 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  1. Heropening 

samenvatting 
besprokene 

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

 
 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  13. Voorstel betreft kennis te nemen van de tussentijdse rapportage 

 2013 en het vaststellen van de financiële mutaties 
voorgesteld 
besluit 

kennis nemen van de tussentijdse rapportage 2013 en het vaststellen van de 
financiële mutaties 
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samenvatting 
besprokene 

De heer Houtenbos, VVD, geeft aan dat de Tussenrapportage (TR) een goed 
inzicht geeft in de huidige stand van zaken. Zoals ook bij de Rekening 2012 
wordt het positieve resultaat van de TR veroorzaakt door incidentele 
meevallers, heeft moeite met de meeropbrengst van de OZB, er is gerekend 
met een lagere waarde, hoort niet. Wenst onderzocht te hebben hoe de 14% 
stijging OZB niet woningen tot stand is gekomen. De opbrengst OZB 2014 
dient beter berekend te worden, dat kan door de tarieven later te berekenen. 
Ook de investeringen dienen realistischer gepland te worden. 
Uit zijn zorgen over het nog kunnen invullen van de stelpost opbrengst 
parkeren van 320.000 in 2013 en de lopende parkeerinkomsten 
Over voortgang uitvoering decentralisaties dient gerapporteerd in het 
verkeerslichten model. Daarin is nu over het ondernemersfonds een te 
rooskleurig beeld geschetst. 
 
Reactie wethouder Roem. 
Over het Ondernemersfonds krijgt u binnenkort informatie via de Nieuwsbrief 
van het college, nemen suggestie van rapportage decentralisaties, beter 
plannen van de investeringen over. Er ligt een voorstel bij de raadscommissie 
over het parkeren, waarbij aangegeven wordt dat er meeropbrengst is dan de 
stelpost groot is. De inkomsten parkeren lopen 550.000 achter bij de begroting 
Toezegging: Er komt een analyse over de stijging van 14% van de OZB niet 
woningen. 

stemming Het raadsvoorstel wordt unaniem ( 22) aangenomen. 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
 
agendapunt  14. Voorstel betreft in te stemmen met de toekomst toeristische 

 informatievoorziening en de daarbij behorende  
 begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. dat de gemeente zich vanaf heden richt op digitalisering van de 
toeristische informatievoorziening 

1.a  in dit kader de mogelijkheden te onderzoeken van allround internet-
bereikbaarheid in de gemeente 

1.b de gemeentelijke website als portal te laten fungeren als ontsluiting naar 
informatieve sites van derden  

1.c de ontwikkelingen van dergelijke sites en apps te stimuleren en/of in te 
 kopen 

1.d komende drie jaren tijdens de overgang naar volledige digitalisering, drie 
VVV- agentschappen in de kernen te continueren (Schoorl) danwel te 
initiëren (Bergen en Egmond) 

1.e gezien punt 1.d geen VVV-vestigingen meer in Bergen en Egmond aan 
Zee te subsidiëren  

1.f  gezien punt 1.d de VVV een agentschap in Bergen te helpen realiseren 
en het agentschap per jaar te financieren 

1.g  gezien punt 1.d de VVV een agentschap in Egmond aan Zee te helpen 
realiseren en het agentschap per jaar te financieren 

2. de marketing en promotie van de gemeente grotendeels over te laten 
aan de markt 

3.  de ingezette koers jaarlijks te evalueren  
4. de bij beslispunten 1.e t/m 1.g behorende begrotingswijziging vast te 

 stellen 
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samenvatting 
besprokene 

De heer Meedendorp, VVD,  geeft aan als enige van zijn fractie tegen het 
voorstel te willen stemmen: er zijn geen andere mogelijkheden tot financiering 
van de promotie activiteiten VVV onderzocht, door het beleid van de 
(regionale) VVV is de steun van het toeristisch bedrijfsleven weggevloeid, er 
moet nu zelfs 121.000 ingestopt worden. 
Het rondgedeelde amendement zal niet ingediend worden. 
 
De heer van Leijen, GBB, het voorstel moet maar doorgaan,maar wegens het 
ontbreken van voldoende visie dient hij samen met GL een motie in. 
Mw. Braak – van Kasteel geeft aan dat de motie inmiddels raadsbreed 
ingediend wordt. 
 
Toelichting motie 3 (GBB/VVD/GL/CDA/D66/PvdA): toekomst toeristische 
informatievoorziening 
Overwegende: 

1. Er door de wethouder medio 2010 een visie is beloofd aan de raad. 
2. Dat er door de wethouder is aangegeven dat Bergen meelift in de 

regionale visie op toerisme. 
3. Dat in raadvoorstel 09-075 staat dat Burgerparticipatie niet van 

toepassing is. 
4. De technologie in ICT wereld erg hard gaat. 
5. De raad behoefte heeft aan een richtinggevende visie welke minimaal 

omvat: 
a. De manier waarop aan onze bezoekende toeristen maar ook 

aan onze inwoners een juiste service verleend kan worden. 
b.  Welke mogelijke technologische ontwikkelingen daarbij 

passen. 
 
Mw. Kindt, PvdA heeft moeite met de gemeentelijke website als portal, werkt 
dat wel?, het beslispunt over de all – round internet bereikbaarheid spoort met 
de eerder aangenomen motie van GGB over beschikbaar stellen van Wifi in 
onze gemeente. 
 
Mw. De Ruiter, D66, spreekt niet namens de hele fractie. Ziet in feite 
agentschappen niet zitten, te vaak wordt doorverwezen en straks dus naar 
Alkmaar. Het toerisme heeft een dergelijk belang dat de bereidheid er moet 
zijn daar geld voor uit te trekken. Liever niet in regionaal VVV verband 
optrekken, een VVV moet een plek zijn waar je als gastheer/vrouw de gast  
welkom heet, er persoonlijk contact is, naast de digitale mogelijkheden.  
Twee leden van D66 zullen tegen stemmen. 
 
Mw. Braak – van Kasteel, GL, geeft aan dat de motie is opgesteld uit onvrede 
over de wijze waarop het raadsvoorstel tot stand is gekomen. Met wie is 
waarover gesproken is en wat is onderzocht, welke doelgroepen er zijn, blijft 
allemaal onduidelijk. 
 
De heer Zwart, CDA, Toerisme is een belangrijker pijler, de tijden zijn echter 
veranderd en de VVV is daar, internet en Google tijdperk, niet in meegegaan, 
ze hebben het niet gered. Het voorstel is geen bezuiniging maar om er nog 
wat van te maken. 
 
Reactie wethouder Roem. 
Wij zetten in op de toeristische informatie voorziening, hebben daarvoor desk 
– research gepleegd. Omarmen de motie, het ontwikkeld een visie voor de 
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gemeente Bergen, naast het traject van de regionale visie. 
 
Schorsing. 
 
Tweede termijn.  
 
De heer Meedendorp, VVD, het amendement wordt met een kleine 
aanpassing toch ingediend.  
 
Toelichting amendement C (VVD/CDA/GL/GBB/: digitalisering 
1a: Onderzoeken naar allround internet-bereikbaarheid in de  
Gemeente is overbodig; 
1 c: de ontwikkelingen van dergelijke sites en Apps is een zaak 
van het bedrijfsleven zelf; 
1 d: volledige digitalisering en ook nog eens in drie jaar is niet  
haalbaar; 
1 e : eventuele subsidiering van VVV vestiging(en) moet  
mogelijk blijven; 
1f en g: alle drie agentschappen, dus ook Schoorl dienen jaarlijks 
gefinancierd te worden. 
 
Verzoekt het college dringend om de materie van de regionale VVV aan te 
pakken. 
 
Mw. Rasch, GL, wil graag dat de raad meegenomen wordt bij het opstellen 
van de regionale toeristische visie, hoe wat speelt er. 
 
Reactie wethouder Roem. 
De laatste stand van zaken opstellen van de regionale toeristische visie krijg u 
via de Nieuwsbrief van het college. 
Het amendement, er komen geen VVV vestigingen meer dus gebruik het 
woord voorlopig daarbij niet, voor onderzoek naar  de all – round internet 
bereikbaarheid (free WiFi) is subsidie beschikbaar van de provincie en daartoe 
is opgeroepen middels een motie van GBB. 
De heer Zwart, CDA, u voert de motie WiFi uit en komt met de resultaten naar 
de raad. Nu weer onderzoek doen en geld ervoor vragen uit dit budget, is dus 
niet nodig, dat geeft het amendement aan. 
De heer Meedendorp, VVD, er zijn nog andere razend snelle ontwikkelingen 
op het gebied van internetten en gebruik van Apps in de publieke ruimte. 
Mw. Rasch, GL, haal de overweging eruit, onderzoek internetbereikbaarheid is 
niet meer nodig, kan de wethouder er niet over vallen. 
De heer Snijder, D66, de motie WiFi GBB is ingetrokken, er is een toezegging 
door wethouder Hekker gedaan voor het onderzoek naar Wifi. 
 
 

tekst ingediende 
stukken 

Tekst amendement C (VVD/CDA/GL/GBB): digitalisering 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
Schrappen: 
1.a geheel 
1.c geheel 
1f en 1 g: : en het agentschap per jaar te financieren 
Toevoegen: 
1 e: voorlopig, voor ‘geen vestigingen …’ 
Nieuw punt na 1 g: 
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De drie agentschappen per jaar te financieren 
Nummering beslispunten aanpassen. 
 
Nieuwe tekst: 
1. dat de gemeente zich vanaf heden richt op digitalisering van de toeristische 
informatievoorziening  
1.a de gemeentelijke website als portal te laten fungeren als ontsluiting naar 
informatieve sites van derden  
1.b  komende drie jaren, tijdens de overgang naar volledige digitalisering drie 
VVV- agentschappen in de kernen te continueren (Schoorl) danwel te initiëren 
(Bergen en Egmond)  
1c gezien punt 1.b voorlopig geen VVV-vestigingen meer in Bergen en 
Egmond aan Zee te subsidiëren  
1.d gezien punt 1.b de VVV een agentschap in Bergen te helpen realiseren  
1.e gezien punt 1.b de VVV een agentschap in Egmond aan Zee te helpen 
realiseren  
1. f de drie  agentschappen per jaar te financieren 
2. de marketing en promotie van de gemeente grotendeels over te laten aan 
de markt  
3 de ingezette koers jaarlijks te evalueren  
4 de bij beslispunten 1b tm 1f behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Tekst motie 3 (GBB/VVD/GL/CDA/D66/PvdA): toekomst toeristische 
informatievoorziening 
Draagt het college op 
• Te komen met een startnotitie die de ontwikkeling van een visie op het 

toerisme, de daarbij behorende geschikte informatievoorziening en de 
kosten die daarmee gemoeid zijn voorbereidt. 

• In deze startnotitie aan te geven hoe de eigenheid van de dorpen en 
buurtschappen in de toeristische visie vorm gaat krijgen. 

• In deze startnotitie op te nemen hoe er omgegaan wordt met aangemelde 
initiatieven vanuit ondernemers en inwoners. 

• In deze startnotitie op te nemen hoe de inwoners in het proces van 
visieontwikkeling worden meegenomen. 

• In deze startnotitie een tijdspad en een planning op te nemen dat strekt tot 
de vaststelling van de visie in de raad. 

• Deze startnotitie uiterlijk eind januari 2014 aan de raad te presenteren. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

stemming Amendement C: GBB (5), VVD (5), GL (4), CDA (2) voor; GBB (1), D66 (3), 
PvdA (2) tegen. Met 16 stemmen voor en 6 tegen is het amendement 
aangenomen. 
 
Het geamendeerde besluit: GBB (5), VVD (5), GL (4), CDA (2), D66 (1,), PvdA 
(2) voor; GBB (1), D66 (2) tegen. Met 19 stemmen voor en 3 tegen is het 
besluit aangenomen. 
 
Motie 3: is unaniem (22) aangenomen. 
 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 
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agendapunt  18. Voorstel betreft het vaststellen van het projectplan "Huisvesting 
 JL4" (inclusief het deelproject "Herinrichten publiekshal) en de 
 daarbij behorende begrotingswijziging  

voorgesteld 
besluit 

1. het projectplan "Huisvesting JL4" inclusief het deelproject "Herinrichten 
 publiekshal" vast te stellen en het benodigde budget beschikbaar te stellen;  
2.  de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 

samenvatting 
besprokene 

De heer Bijl, GBB, er is heer veel hierover gesproken, maar we kunnen niet in 
de toekomst kijken. Samenwerken met andere gemeenten en ‘het nieuwe 
werken’ zullen tot aanpassingen leiden, bepleit het gebouw met een goed 
klimaat, in te richten voor de komende 10 jaar. 
Mw.Rasch, GL,  er is toch gekozen voor minimale aanpassingen voor 5 jaar. 
De heer Bijl, we moeten naar de toekomst kijken en het gebouw daarvoor 
adequaat inrichten, dient een motie (4) in om rekening te houden met het 
nieuwe werken. 
 
Toelichting motie 4 (GBB): projectplan huisvesting JL4 
Overwegende: 

1. Dat de ontwikkeling van een nieuw gemeentehuis mede op grond is 
geweest om het nieuwe werken in te kunnen voeren; 

2. Dat bij de werkbezoeken aan andere gemeentehuizen en uit verkregen 
documentatie blijkt dat het gewenst is om een deel in te richten met 
flexwerkplekken om het nieuwe werken mogelijk te maken; 

3. Dat een inrichting met flexwerkplekken een besparing in werkruimtes van 
30% kan opleveren; 

Dat het zinnig is ervaring op te doen met flexwerkplekken om in geval er later 
voor een ander gemeentekantoor gekozen wordt, dit op een juiste manier in 
een Programma van Eisen op te nemen. 
 
De heer van Huissteden, PvdA, is tevreden dat de problemen met het 
binnenklimaat, de ict infrastructuur  en het achterstallig onderhoud worden 
aangepakt, geen probleem dat het nieuwe werken en inventaris niet worden 
aangepakt, het is meer dan alleen opknap werk, het is een verbetering van de 
kwaliteit van he gebouw. Vraagt zich af wat de JL4 kan betekenen bij de 
regionale samenwerking. 
 
De heer Snijder, D66, stelt dat nu alleen overblijft inrichten van flexplekken, 
maar dat is afgewezen vanwege de hoge kosten. 
De heer Bijl, GBB, geeft aan dat het gaat om nu ervaring op te doen. 
Mw. Rasch, GL, ziet het nieuwe werken meer als een kwestie van mentaliteit 
en managementstijl. 
 
Mw. Paping, VVD, we moeten ons nu concentreren op de aanpassingen van 
de JL4, waarbij de klachten van het personeel serieus genomen zijn, vraagt 
zich af of alle zaken uit het RIE rapport worden aangepakt, vraagt aandacht 
voor het inschakelen van het lokale bedrijfsleven ( motie VVD). Flexwerken 
gebeurt nu ook al. Prioriteit:: publiekshal aanpassen gezien onze ambities van 
Top in de Dienstverlening. 
 
De heer Ooijevaar, CDA, vindt dat de problematiek van de huisvesting goed 
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en slagvaardig wordt aangepakt, het honoreert wat er in de samenleving 
speelt, zet vraagtekens bij het zgn, nieuwe werken ( gemis aan sociale 
contacten), echter een klein experiment ermee is wel op zijn plaats.  
 
Reactie wethouder Roem. 
De RIE zaken worden inderdaad aangepakt, ziet het nieuwe werken ook als 
managementstijl, er wordt nu al ook thuis gewerkt en er zijn mensen zonder 
vaste werkplek. In de motie is geen budget opgenomen voor de uitwerking 
ervan. 
 
De heer Bijl, GBB, de motie geeft aan dat er besparingen zijn, 30% minder 
ruimtebeslag, stelt niet dat er flexwerken moet worden ingevoerd, er zijn nu 
gen echte flexplekken. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Tekst motie 4 (GBB): projectplan huisvesting JL4 
Draagt het college op 

• In het projectplan de mogelijkheid op te nemen om door weglating van 
wanden een deel van het gebouw in te richten met flexwerkplekken; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

stemming Raadsbesluit: is unaniem (22) aangenomen. 
 
Motie 4: GBB (6) voor; VVD (5), GL (4), CDA (2), D66 (3), PvdA (2) tegen. De 
motie is  6 stemmen voor en 16 tegen verworpen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 
 

 
 
agendapunt  19. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

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

 
 
Bergen, 7 november 2013 
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