
 
 

Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 30 oktober 2014  

 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
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voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
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mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L. Damink (KL) vanaf agendapunt 4), mw. S.C. 
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Haring (GB), dhr. M. Halff (D66), dhr. A. Hietbrink (GL), dhr. J. Houtenbos (VVD), 
dhr. R. Karels (KL), dhr. A. van der Leij (PvdA), dhr. K. van Leijen (GB), mw. J. 
Luttik-Swart (KL), dhr. P. Ooijevaar (CDA), mw. A. Paping (VVD), dhr. C. Roem 
(VVD), dhr. M. Smook (KL), dhr. H. Snabilie (KL), dhr. J. Snijder (D66, dhr. M. Wals 
(D66), dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. D. Zwart (CDA) vanaf agendapunt 4) 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J. Mesu, dhr. P. van Huissteden, mw. O. Rasch, dhr. R. Zeeman 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. W. Bierman 

afwezig 
 

mw. E. Trap (KL), mw. K. Kindt (PvdA), mw. M. van Orden (GL)  

 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen 
welkom en geeft de berichten van verhindering door. 

 
agendapunt 0. Vragenhalfuurtje 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Hietbrink, GL heeft vragen over de nieuwe aanpak van het college voor 
de centrumontwikkeling Bergen. A. Is de termijn voor het indienen van de 
alternatieven zo kort (week) omdat college vasthoudt aan bespreking januari 
2015? B. Als er alternatieven worden besproken, zal de inspraak opnieuw 
moeten worden gedaan ( vertraging). Klopt dat? GL adviseert om in dat 
geval meer tijd te nemen om deze zorgvuldig te bespreken. 1. Is college 
bereid meer tijd te bieden? 2. Kan college nieuw procesvoorstel aanreiken 
(inclusief inspraaktraject)? 3. Kan college duidelijk maken wat gevolgen zijn 
als er in januari 2015 geen besluit valt?  
Wethouder Rasch meldt dat na de nieuwe opstelling er veel vragen worden 
gesteld. De grex staat in de jaarrekening. Indien er in januari geen besluit valt, 
valt het hele project vrij (plankosten moeten worden genomen, vastgoed moet 
opnieuw worden getaxeerd, er moet nieuwe reservering worden opgesteld 
voor ‘Mooi Bergen’. De wethouder vindt deze gevolgen onwenselijk (worden 
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zo nauwgezet mogelijk geïnventariseerd en gemeenteraad zal hierover 
worden geïnformeerd). Meer tijd: mensen mogen omlijnde suggesties indienen 
en plannenmakers krijgen steun om deze te concretiseren. Er wordt 
vastgehouden aan 5 november zodat er een zorgvuldig traject kan worden 
gestart (klankbordgroep, Q-team, informatieavond). Er wordt gestreefd naar 
overzichtelijk aantal alternatieven om te onderzoeken. Wethouder zal 
geüpdate versie van proces toesturen. Indien gemeenteraad niet kiest voor 
het bestaande plan van het college, komt er een nieuw procesvoorstel. Omdat 
project doorloopt hoopt college de grex in de boeken te kunnen houden zodat 
er alsnog een inspraaktraject kan starten.  
Dhr. Hietbrink, GL concludeert zelf dat januari onhaalbaar wordt en oppert om 
de grex nu reeds opnieuw te bekijken. Hij wacht het vervolg af. 
Dhr. Houtenbos, VVD: de accountant heeft in week 45 gesprek met college 
over de exploitatie van ‘Mooi Bergen’ en de gevolgen. Hij verzoekt de 
wethouder de gemeenteraad daarna onverwijld te informeren over mogelijke 
gevolgen.  
De voorzitter geeft aan dat dit zal gebeuren.   

 
 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Roem, VVD meldt dat de fractie een motie vreemd aan de orde van de 
vergadering zal indienen over ‘Ontwikkelvisie Bergen 2.0’: toevoegen 
agendapunt 8. 

besluit De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt 3. Ingekomen stukken  

besluit 
 

De brieven worden voor kennisgeving aangenomen.  

 
 

BENOEMINGEN 
 
agendapunt  4. Toelating en beëdiging raadslid GroenLinks 

voorgesteld 
besluit 
 

Mevrouw S.C. Groen-Bruschke toe te laten als raadslid van de gemeenteraad 
van  Bergen (NH).  

samenvatting 
besprokene 
 

De raad benoemt de leden Mw. Grooteman, Dhr. Haring en Dhr.Snijders tot 
Commissie voor de geloofsbrieven.  
 
Mevrouw Grootemanl, voorzitter van de onderzoekscommissie deelt mede dat 
is vastgesteld, dat Mw. S.C. Groen - Bruschke voldoet aan de voor het 
raadslidmaatschap geldende vereisten en geen functies (ambten) vervullen 
die niet verenigbaar zijn met het raadslidmaatschap. 
 
De burgemeester leest hierna de tekst voor van de eed.  
Mevrouw Groen – Bruschke  zegt: dat verklaar en beloof ik. 
 
Vergezeld van applaus en onder aanbieding van een boeket bloemen, 
feliciteert de burgemeester mevrouw Groen – Bruschke met haar benoeming 
tot raadslid. 
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besluit 
 

Conform besloten.  

 
agendapunt  4. Benoeming burgercommissieleden GroenLinks  

voorgesteld 
besluit 
 

De heer W.T. Groen en mevrouw F.M. Ouëndag te benoemen tot 
burgercommissielid.  

besluit De heer Groen en mevrouw F.M. Ouëndag worden unaniem benoemd tot 
burgercommissielid.  

 
 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  5. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële gevolgen van de 
septembercirculaire op de begroting en de daarbij behorende 
begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

De begrotingswijziging financiële gevolgen septembercirculaire 2014 vast te 
stellen. 

besluit Conform besloten.  

 
 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  6. Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2015-

2018 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen  
voorgesteld 
besluit 

De programmabegroting 2015 - 2018, inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen; 
 
De financiële mutaties uit de programmabegroting 2015 betreffende de autonome 
wijzigingen, nieuw beleid en investeringen vast te stellen. 

De jaarschijf 2015 van het investeringsplan 2015-2018 vast te stellen 

Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2015 van het 
investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval); 

In 2015 de hele egalisatiereserve algemene uitkering van € 70.000 uit te nemen ten 
gunste van het begrotingsaldo als gedeeltelijke dekking voor het tekort in 2015 en 
deze reserve op te heffen. 
 
De daarbij behorende begrotingswijzigingen vast te stellen. 
 

samenvatting 
besprokene 

De beschouwingen van de fracties zijn als bijlage bij dit verslag opgenomen. 
 
De ingediende moties en amendementen zijn als bijlage bij dit verslag 
opgenomen. 
 
Na elke beschouwing vindt er een vragenronde plaats. 
 
Mw. Luttik, KL cultuurverandering: de politiek is zelf als eerste aan zet en 
vereist zelfreflectie. Kies Lokaal bereidt een voorstel voor hoe e.e.a. kan 
worden opgestart. KL heeft een amendement (toeristenbelasting + 
noodzakelijke dekking) en motie voorbereid (bestemmingsreserve deels 
besteden voor het opknappen van verwaarloosde panden).  
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Dhr. Hietbrink, GL heeft nergens gelezen dat er minder wordt geleend. Waar 
staat dit? Er wordt de komende jaren bijna € 40 miljoen geleend.  
Mw. Luttik, KL: het is de bedoeling om minder te gaan lenen. De politiek kan 
de begroting/jaarrekening bijsturen (nut en noodzaak van bestedingen moeten 
worden aangetoond) zodat er minder kan worden geleend en minder rente 
verschuldigd is. 
Dhr. Hietbrink, GL vraagt of KS nu met eigen voorstellen tot bezuinigen komt? 
Mw. Luttik, KL wil het verse college de tijd gunnen de zaken financieel op orde 
te krijgen.  
 
 
Dhr. Hietbrink, GL heeft tegenbegroting ingediend. Hij memoreert de door het 
college ingezette fundamentele cultuuromslag.  
Vervolgens leest GL amendement A (tegenbegroting), D (beschikbaar stellen 
van geld voor burgerparticipatie), E (afronden/doorstart millenniumcampagne), 
F (planontwikkeling Bergen aan Zee), G (reserve transitiekosten) en een motie 
voor (opknappen/onderhoud fundamenten Egmond aan de Hoef).  
Dhr. Halff, D66 vindt dat dhr. Hietbrink grote woorden gebruikt terwijl hij hem 
als integer bestuurder kent. Hij stelt dat de politiek in feite nu de wijze waarop 
projecten in het verleden zijn ingestoken moet repareren. Zaken blijken nu 
anders te liggen dan op het moment waarop de diverse plannen met applaus 
werden begroet door de politiek. Deelt GL deze mening?  
Dhr. Hietbrink, GL realiseert zich dat de omstandigheden zijn gewijzigd en 
heeft dit in september ook al benoemd (Mooi Bergen). GL heeft toen slechts 
een amendement ingediend bij de aangepaste plannen (bouwvlak en 
ingetekende supermarkt). Het is kwalijk dat D66 de fractie van GL nu verwijten 
maakt: het gaat immers om de keuze van het college.  
Dhr. Snijder, D66 citeert GL (‘zorgvuldig en beter doordacht’) en vraagt 
hoeveel m² een XL supermarkt is. 
In reactie op het antwoord van dhr. Hietbrink, die dit niet weet, zegt dhr. 
Snijder, D66 dat dit 4200 m² is. Dhr. Hietbrink stelt dat er commotie/drukte 
ontstaat maar hij is daarvoor zelf aanleiding door het geven van een verkeerde 
voorstelling van zaken. Het is onterecht naar het college te wijzen. Het ging 
niet om een supermarkt van 1800/2000 m². 
Dhr. Roem, VVD vindt het niet correct dat dhr. Snijder impliciet dhr. Hietbrink 
in zijn rol van voormalig wethouder aanvalt. Dhr. Hietbrink moet als raadslid in 
vrijheid als raadslid zijn standpunt kunnen geven.  
Dhr. Snijder, D66 onderstreept dat hij de heer Hietbrink als fractieleider 
aansprak.  
Dhr. Hietbrink, GL houdt toch vast aan het begrip ‘XL’ omdat 1.800 m² gewoon 
een enorme supermarkt is voor Bergen. Inwoners hebben dit signaal 
begrepen. 
Mw. Luttik, KL wijst erop dat GL enerzijds ook zelf in de tegenbegroting zowel 
de parkeerlasten als de toeristenbelasting verhoogt, anderzijds doet 
voorkomen alsof het collegebeleid niet deugt.  
Dhr. Hietbrink, GL zegt dat KL tijdens de verkiezingen beloofde om de lasten 
niet te verhogen. In de tegenbegroting toont GL aan dat het college de lasten 
de komende 4 jaar met 10% verhoogt. GL heeft nimmer beloofd dat de lasten 
niet zouden stijgen. KL zou de evenwichtige tegenbegroting van GL moeten 
omarmen: voor lokale lasten maakt het niets uit, voor de Toeristenbelasting 
wel (GL bepleit stijging met € 0,05 cent).  
Mw. Luttik, KL heeft betoogd dat het college de tijd moet krijgen om de 
financiën op orde te brengen. GL gebruikt te grote woorden.  
Dhr. Hietbrink, GL zegt dat KL 1 jaar de nullijn hanteert en het jaar daarna het 
dubbele tarief in rekening brengt bij burgers (‘sigaar uit eigen doos’).  
 
Dhr. Snijder, D66 vindt het verheugend dat de politiek duidelijk leeft en dat 

bladzijde 4 van 13 
 



burgers weer het gevoel hebben dat hun mening ertoe doet. D66 pleit ervoor 
deze structurelere/interactieve werkwijze te standaardiseren t.b.v. 
besluitvorming. Burgers moeten plannen digitaal kunnen beoordelen en online 
feedback kunnen geven. Op basis daarvan kan draagvlak worden gepeild. 
D66 is blij dat de woonlasten worden verlaagd. Of deze structureel houdbaar 
is moet in 2015 worden bekeken.  
D66 steunt het voorstel de parkeergelden niet te verhogen. Toeristenbelasting: 
D66 steunt het amendement van Kies Lokaal. D66 steunt het college vanwege 
de sluitende meerjarenbegroting. 
Dhr. Roem, VVD wil weten hoe D66 denkt over een referendum over ‘Mooi 
Bergen’?  
Dhr. Snijder, D66 vindt dit niet aan de orde en geeft de voorkeur aan de 
voorgestelde werkwijze (verfijning van digitale werkwijze ‘Dorp en Duin’).  
In reactie op dhr. Snijder antwoordt dhr. Hietbrink dat GL extra geld wil 
reserveren voor het sociale domein.  
 
 
Dhr. Roem, VVD verwijst naar de tegenbegroting van zijn fractie. De VVD zal 
2 amendementen en 1 motie indienen (+ motie vreemd aan de orde van de 
dag). De begroting getuigt van oude politiek. Zelfreflectie ontbreekt. De VVD 
realiseert zich dat er € 1,5 miljoen moet worden omgebogen maar vraagt zich 
af of dit leidt tot een sluitende meerjarige begroting.. De VVD is tegen de 
voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting met 27% omdat dit zowel de 
toeristen als de ondernemers schaadt. Er zijn structurele meeropbrengsten 
gerealiseerd dus is deze verhoging wel nodig? Er was besloten het tarief te 
bevriezen. Is de wethouder geadviseerd door Bureau Wiegeraad De Cloe? De 
gemeente laat volgens deskundigen momenteel € 300.000 liggen aan nog te 
innen belastingen binnen de particuliere verhuur/via intermediairs. Zet in op 
handhaving van inning van de toeristenbelasting. 
Dhr. Snijder, D66 vraagt waarom het rapport door de voormalig wethouder zo 
lang in de la is gelaten. 
Dhr. Roem, VVD antwoordt dat het rapport pas onlangs is gepubliceerd en 
binnen de organisatie is gedropt. De € 300.000 kan worden geïnd: het is voor 
de VVD een prioriteit om de begroting sluitend te krijgen. VVD dient een 
amendement in (B) over de toeristenbelasting en de noodzakelijke dekking. 
Als het amendement wordt aangenomen leidt dat tot een positief saldo van € 
177.000 voor 2015 en meerjarig sluitend. De VVD dient tevens een 
amendement (H) in over de egalisatiereserve algemene uitkering en een motie 
over de Dorpsraad Bergen aan Zee.  
Dhr. Hietbrink, GL vraagt of het de intentie is van de VVD nu al ambtenaren te 
schrappen en daarmee de kwetsbaarheid vergroot voordat de BUCH-
samenwerking gestalte krijgt.  
Dhr. Roem, VVD herhaalt zijn eerste bijdrage: er wordt niet vooruitgelopen op 
de resultaten van het onderzoek. De VVD komt op basis van deze resultaten 
eventueel met een taakstellende opdracht aan het college.   
Dhr. Hietbrink, GL vraagt of de VVD in BUCH-verband een kerntakendiscussie 
wenst te gaan voeren. Of wil de VVD over de volle breedte ambtenaren 
wegsnoeien. Welke taken wil de VVD afstoten in BUCH-verband?  
Dhr. Roem, VVD: er kan ook worden gekeken naar de periferie om BUCH-
verband (moeten alle afdelingen worden aangehouden, kunnen bepaalde 
taken niet worden uitbesteed). De discussie over welke taken de gemeente al 
dan niet kan afstoten en al dan niet in breder verband kan onderbrengen moet 
gevoerd worden.  
Dhr. Halff, D66 zegt dat de VVD een voorschot neemt op de discussie op 12 
november. Op welke termijn denkt de VVD de kostenbesparingen te gaan 
behalen van ambtelijke/bestuurlijke fusies en ook hoe? 
Dhr. Roem, VVD stelt dat D66 hem verkeerd citeert: de VVD gaat niet uit van 
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een ambtelijke fusie maar wil het rapport en de resultaten afwachten. Hij loopt 
er niet op vooruit. De colleges zitten op een lijn. Als er een ambtelijke fusie 
komt, kan het besparingspotentieel gemiddeld 20% zijn.  
Dhr. Halff, D66 herhaalt dat de VVD wel een ambtelijke fusie impliceerde. Hij 
zou graag concretere berekeningen ontvangen van dhr. Roem. 
Dhr. Roem, VVD zegt deze toe.  
De voorzitter sluit de discussie omdat er nader over wordt gesproken. 
Mw. Luttik, KL wil weten hoe dhr. Roem het BNG dividend en het Alliander 
Dividend wil omschrijven. Particuliere verhuur: is deze sector geheel nieuw 
voor de voormalig wethouder? Dhr. Roem stelt dat het college voortborduurt 
op oude politiek. Vindt hij het niet jammer dat het niet kan voortborduren op 
een visie over het functioneren van de gemeente Bergen? 
Dhr. Roem, VVD ziet weinig vernieuwende zaken terug in de begroting. De 
VVD durft de dividenden in te zetten op het niveau van het afgelopen jaar. Hij 
verwijst mw. Luttik naar het door hem genoemde bureau voor de particuliere 
verhuur, een onderwerp dat een beetje als een duveltje uit een doosje kwam. 
Dhr. Halff, D66 vindt dit ongeloofwaardig. Het bureau adviseert immers al 
jaren. Wat is de datum van het rapport? 
Dhr. Houtenbos, VVD zegt dat het bureau niet over de splitsing 
particuliere/overige verhuur heeft geadviseerd. De gemeente is niet in staat 
gebleken dit onderscheid te maken.  
 
 
Dhr. Zwart, CDA is tevreden met de begroting en het feit dat de lasten voor de 
burgers niet stijgen. De begroting is gebaseerd op de vijf pijlers uit het 
coalitieakkoord.. De coalitie levert een motie in om de voorgestelde verhoging 
van de toeristenbelasting te dempen naar € 1,75.  
 
 
Dhr. Van Leijen, GB heeft bewust gekozen voor een korte bijdrage omdat er in 
de praktijk niets mee gebeurt. Dus of geef aan wat er wel met de inbreng 
wordt gedaan of zoek naar een andere opzet voor de algemene 
beschouwingen. Het is jammer dat het werkakkoord van de coalitie door 
slechts 4 fracties is ondertekend en dat 3 buiten werden gesloten 
GB zal bij de bespreking van de Perspectiefnota voorjaar 2015 verdere 
conclusies trekken. GB zal goedkeuring aan de programmabegroting 
onthouden.  
Mw. Luttik, KL mist concrete tegenvoorstellen en een visie van GB. 
Toeristenbelasting: welk dekkingsvoorstel heeft GB. Graag uitleg over de 
passage over de Perspectiefnota en ‘conclusies trekken’. 
Dhr. Van Leijen, GB pleit voor het herstel van bepaalde voorzieningen door 
middel van subsidies waardoor er meer toeristen zullen komen en er meer 
toeristenbelasting kan worden geïnd zonder die te verhogen. Vergroting van 
saamhorigheid van inwoners: ondersteuning voor de gevolgen van de 3 D’s is 
dan mogelijk.  
Mw. Luttik, KL mist een gedegen reactie van GB op alle kritiekpunten.  
Dhr. Snijder, D66 wijst erop dat 2 van de 3 fracties bewust het coalitieakkoord 
niet hebben ondertekend: ze zijn er niet buiten gehouden.  
Dhr. Halff, D66: GB suggereert een verband tussen het opereren van het 
college en de bloedarmoede van de wijkverenigingen. Het kan toch ook zijn 
dat mensen niet bereid zijn zich in te zetten als er geen zaken meer spelen 
(zie Saenehof)? Zodra er weer wat speelt, komen wijkverenigingen weer op. 
Projecten: klopt het dat GB een variant van dhr. Bijl gaat indienen?  
Dhr. Van Leijen, GB: waarom niet. De jaren geleden door hem ingediende 
variant is actueler dan ooit en wordt dus ingediend.  
Dhr. Halff, D66: dus GB omarmt het idee om meerdere varianten te bekijken? 
Dhr. Van Leijen, GB antwoordt bevestigend. Altijd. GB heeft moeite met het 
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grote bouwvlak en er moet goed gekeken worden naar de uitstraling van de 
kern. GB omarmt het nieuwste proces alleen de tijdspanne is te kort. 
Wijkverenigingen zijn een goede aanvulling voor het beleid en problemen 
kunnen tijdig via deze kanalen worden opgelost en zo besparing opleveren. 
Participerende burgers haken soms af.  
Mw. Luttik, KL vraagt naar de inkomsten die de gemeente dreigt te verliezen 
als Kranenburgh niet tijdig wordt gecertificeerd. Welke inkomsten zijn dat en 
om welk bedrag gaat het. 
Dhr. Zeiler, GB antwoordt dat Kranenburgh opnieuw moet worden getoetst 
aan de eisen van het Museumregister. De ronde loopt nu. Er zijn meerdere 
criteria, zoals het depot. Als de punten ontoereikend blijken te zijn, dan vervalt 
de certificering en de vergoeding voor de Museumkaart. Aanzienlijke 
inkomsten. 
 
 
Dhr. Van der Leij, PvdA spreekt complimenten uit voor inzet medewerkers. Na 
vier jaar zit de PvdA weer in het college en wil verantwoordelijkheid dragen 
voor de grote transities. Voor de PvdA zijn deze het belangrijkste speerpunt: 
er moet maximaal worden ingezet ten behoeve van kwetsbare burger.  
Lacunes in de basisbehoeftes moeten solidair door alle fracties worden 
gedicht.  
Tot slot spreekt de heer Van der Leij warme woorden over de onlangs 
overleden Bergenaar Chris Veraart, een man met hart voor de natuur en de 
medemens.  Een beter mens. 

 De vergadering wordt hierop geschorst tot 19.30 uur.  

 Wethouder Zeeman geeft een korte inleiding. De voorgestelde verhoging van 
de toeristenbelasting is vergelijkbaar met die van andere toeristische 
gemeenten. Toeristen laten zich niet leiden door de hoogte ervan. Het college 
onderzoekt of een ander systeem mogelijk is en er zal ook worden bezien of 
de particuliere recreatieve verhuur kan worden meegenomen en of er geld 
achterblijft. In 2016 zal het onderzoek gereed zijn. De gemeente moet jaarlijks 
€ 3 miljoen aan rente betalen. Daarom is kritisch gekeken naar de uitgaven 
maar toch moet ook de toeristenbelasting omhoog om de begroting sluitend te 
krijgen. Er wordt niet bezuinigd op subsidies, beperkt op de kwaliteit van de 
omgeving en de rekening wordt niet gedropt bij de inwoners. De gemeente 
staat op de 4de plek waar het de woonlasten betreft. Daar moet een einde aan 
komen. Toeristenbelastingen worden aan vele zinvolle zaken besteed 
waarvan ook toeristen profiteren. Reactie op D66 op kanttekeningen relatie 
met commissie van onderzoek: de wethouder is benieuwd naar de voorstellen 
en is bereid verbeteringen door te voeren in samenwerking met de commissie 
van onderzoek. GL: in 2012 is een Structuurvisie voor Bergen aan Zee 
opgesteld waarvoor intussen het uitvoeringsplan grotendeels is opgesteld. De 
door GL gevraagde reservering van plankosten (€ 20.000 voor 2015-2016) 
ontraadt de portefeuillehouder omdat het plan begin 2015 gereed is. 
Fundamenten Egmond: het onderzoek dat is ingesteld toont aan dat de forse 
middelen voor de opknapbeurt noodzakelijk zijn. De koppeling aan het 
ontwikkelingsplan Egmond aan de Hoef waren gelegd omdat hij toen nog 
dacht dat dit snel kon worden opgesteld. De wethouder laat de koppeling los 
en gaat mee met de motie van GL zodat de slotruïne snel kan worden 
opgeknapt. Tegenbegrotingen VVD en GL: het college wijst deze af omdat het 
de woonlasten van de bewoners niet wil verhogen. 
Dhr. Roem, VVD: de fractie is niet voor verhoging van de OZB maar net als 
GL wel gekant tegen de verhoging van de toeristenbelasting.  
Wethouder Zeeman: tegenbegroting VVD (dekking dividenden). Het is niet 
zeker dat deze dividenden worden verstrekt.  
Dhr. Houtenbos, VVD verwacht dat de dividenden tegen de tijd dat de 
Jaarrekening 2014 en 2015 wordt besproken hoger zullen blijken te zijn dan 
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opgenomen. 
Wethouder Zeeman: de kleine egalisatiereserve voegt weinig toe en het 
college wil deze afschaffen. 
Dhr. Houtenbos, VVD: een gelijkluidend amendement werd in 2013 
aangenomen.  
Wethouder Zeeman: amendement A (GL): college ontraadt dit. Amendement 
B (VVD): college ontraadt dit. Amendement C (coalitie): dekking is te mager 
door terugloop van boetes. Hij ontraadt het amendement.  
Dhr. Snijder, D66: door dagkaart, belparkeren beter betaalgedrag en veel 
minder Naheffingsaanslagen (er kan dus minder worden gecontroleerd) is de 
genoemde dekking afdoende.  
Wethouder Zeeman vindt de voorspelling te onzeker. Ook wordt als dekking 
deel saldo opgevoerd. Amendement F: de wethouder verwijst naar zijn 
alternatief. Motie 2: de wethouder ondersteunt deze.  
Wethouder Mesu reageert op het amendement inzake de verhoging 
bestaande reserve transitiekosten: het is nog niet duidelijk of en hoeveel de 
gemeente tekort komt. Hij stelt voor bij een tekort de algemene reserve aan te 
spreken. CDA (voorstel maandelijkse kosten): frequentie is wel erg hoog en 
college wil sturingsmogelijkheden behouden. Hij adviseert het onderwerp in de 
commissie van onderzoek te bespreken en daar als raad te bepalen welke 
frequentie wenselijk is. Het lijkt hem goed om grote afwijkingen in elk geval 
onverwijld aan de gemeenteraad te rapporteren. PvdA (BUUF): de gemeente 
kent een vergelijkbaar platform (Kopje Suiker).  
Dhr. Van der Leij, PvdA wil een maatschappelijk initiatief nemen waar de 
gemeenteraad buiten staat. 
Wethouder Rasch: VVD (ontwikkelingsbedrijf). Het college voert het 
raadsbesluit om hier uit te stappen per 2015. Als de VVD dit afwijst moet het 
dit onderwerp agenderen. In de tegenbegroting onderstreept de VVD dit 
belang echter niet. Regionale afstemming loopt goed o.a. via de PORA en de 
BUCH. Evaluatie: gemeenteraad kan daarom vragen en het onderwerp kan 
dan worden geagendeerd. GL vraagt of Bergen per 2015 ineens stopt als 
Millennium gemeente: dat is niet de intentie. Het budget van € 70.000 voor 
duurzaamheidsbeleid is naar verwachting afdoende, zo niet dan zal de 
wethouder het conform het voorstel van GL binnen het college oplossen en 
middelen zoeken. Er wordt niet per 2015 gestopt. Duurzaamheidsbeleid: op 
basis van de evaluatie wordt toekomstig beleid besproken. De wethouder 
ontraadt dit amendement van GL. 
Wethouder Van Huissteden: stuwmeer investeringen (VVD). Bij de 
Jaarrekening 2014 zijn de gegevens bekend. Bezuinigingen beheer: er is een 
inhaalslag achter de rug waardoor beheer voorrang kan krijgen boven 
investeringen. Motie 1 (KL): sympathiek. Het maken van inventarisatie is prima 
plan. De bestemmingsreserve van € 75.000 voor wijkgericht werken is door 
het college al deels bestemd (voor Joep, talud Hoevervaart). Het restant van € 
20.000 kan worden toegezegd. Mochten de projecten niet doorgaan, dan kan 
een nieuwe toedeling worden afgesproken. Hij adviseert de motie aan te 
passen. Motie 3 (VVD): het concept Dorpsplan wordt financieel doorgerekend. 
De uitkomsten worden in convenant verwerkt dat besproken wordt met 
Dorpsraad en zal worden ondertekend voor eind 2015.  
Dhr. Houtenbos, VVD: het college moet onttrekkingen aan 
bestemmingsreserves voorleggen aan de gemeenteraad. Het college heeft 
een mandaat voor voorzieningen.  
Portefeuillehouder Hafkamp: amendement D (GL) wordt ontraden omdat het 
reserveren van € 20.000 zonder plan niet wenselijk is. Het plan is gereed voor 
de zomer 2015: dan zal er ook budget worden gevraagd. Zij zal vooraf 
overleggen met mevrouw Braak over suggesties. Ook andere suggesties over 
participatie zijn welkom.  
Tweede termijn 
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Dhr. Roem, VVD vindt antwoorden over toeristenbelasting teleurstellend. Er 
bestaat wel degelijk een omslagpunt. Belastingen kunnen niet ongebreideld 
worden verhoogd. VVD ziet geen noodzaak om deze te verhogen tenzij het 
bedrag puur wordt aangewend om begrotingsgat te dichten waarvoor andere 
mogelijkheden zijn (zoals verbeterde inning). Heeft wethouder zich daarover 
laten adviseren? Particuliere recreatie: wanneer is het toegezegde plan 
gereed? Ontwikkelingsbedrijf: er is wel afgesproken om de evaluatie met de 
gemeenteraden te bespreken. PORA EZ heeft band met activiteiten van 
ontwikkelingsbedrijf.  
Dhr. Snijder, D66 wijst erop dat indertijd gestelde vragen over het 
ontwikkelingsbedrijf nimmer zijn beantwoord door de voormalige wethouder. 
Dhr. Roem, VVD zegt dat een evaluatie van het ontwikkelingsbedrijf werd 
afgewacht. Er is bovendien ruimschoots uitleg gegeven over de toegevoegde 
waarde. VVD blijft voor het bespreken van de evaluatie en de wijze van 
participatie kan dan altijd nog worden besproken. Bij de ombuigingen in 2012 
is door de gemeenteraad besloten het subsidiebedrag van € 65.000 aan het 
ontwikkelingsbedrijf stop te zetten. Er is daarop eind 2013 besloten een 
evaluatie af te wachten en die te bespreken. 
Mw. Luttik, KL oppert dat de VVD een voorstel aan de gemeenteraad kan 
voorleggen: het is immers niet aan de wethouder. 
Dhr. Roem, VVD: de bal ligt wel bij het college, verwijzend naar bestuurlijke 
afspraken binnen de PORA. Dividend: het betreft betrouwbare bedrijven dus 
de VVD handhaaft de tegenbegroting. Reconstructie wegen: de VVD wil uitleg 
van de wethouder over de begrippen reconstructie en beheer door elkaar. De 
VVD doelt specifiek op noodzakelijk herstel gaten e.d. De reconstructie van 
wegen verdient permanente aandacht. Motie: de fractie is blij met steun van 
wethouder. Amendement A (GL): wordt niet mede ondertekend. Amendement 
C: wordt niet gesteund. Amendement D: sympathiek. Amendement E: geen 
steun. Amendement F: de VVD is voor. Amendement G: de VVD volgt de visie 
van wethouder Mesu. Amendement H (VVD): wordt ondersteund. Motie 1: 
sympathiek maar VVD wacht reactie KL op kanttekeningen van dhr. 
Houtenbos af. Motie 2 en 3: worden gesteund.  
Dhr. Van der Leij, PvdA. Toeristenbelasting: de wethouder reageert niet op de 
wijze waarop er meer geld kan worden gehaald uit de particuliere markt. 
Wordt er in 2015 meer opgehaald (wens PvdA) of wordt alleen het tekort 
aangetoond? Het bestand wordt opgeschoond dus moet er in 2015 meer 
kunnen worden geïncasseerd. Hoewel de motie Slotruïne wordt omarmd, 
ontbreek het bedrag van € 200.000 en dus ontbreekt de dekking. De PvdA 
vindt dat uitstel beter is zodat er een totaalplan voor het Slotkwartier kan 
worden opgesteld inclusief begroting op basis waarvan een besluit genomen 
kan worden.  
Dhr. Zeiler, GB wijst erop dat het om een motie gaat en niet om een 
amendement. De PvdA haalt ze door elkaar. Een motie is een verzoek aan het 
college en zo is het ook geformuleerd. 
Dhr. Van der Leij, PvdA is blij met de toezegging van wethouder Rasch 
(duurzaamheid/Millennium). Renovatie wegen: de PvdA vindt de twee 
begrippen in de investeringslijst (reconstructie en kapitaalslasten onderhoud) 
verwarrend. Gaat het bedrag van € 300.000 op jaarbasis (10 jaar) terug naar € 
100.000 of was het € 500.000 en nu € 300.000? Er staat voor elk jaar circa € 3 
miljoen reconstructie met een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Het is voor 
2015-2016 in de investeringslijst uitgesplitst over diverse projecten. In 2017-
2018 staat in de investeringslijst nog een bedrag van € 3,2 miljoen staan dat in 
2018 wordt verdeeld over diverse projecten. Graag helderheid waar wordt 
bezuinigd. Amendementen A, B, G, H worden niet gesteund. Amendementen 
C, E en amendement over Bergen aan Zee wel. Amendement D: de 
burgemeester deed toezegging. De PvdA wil deze graag raadsbreed willen 
doen (niet alleen met GL). Motie 1: wordt niet gesteund. Motie 2: de PvdA wil 
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eerst zeker weten dat er dekking is. Motie 3: wordt gesteund. 
Dhr. Hietbrink, GL: amendement A: wordt gesteund. GL is ervan overtuigd dat 
het college de lasten volgend jaar twee keer verhoogd. B en C: worden niet 
gesteund. D: er is € 30.000 beschikbaar gesteld om het plan te maken en 
mensen erbij te betrekken en pilots. Het amendement wordt in stemming 
gebracht. E: er is verwarring over het begrote bedrag voor 
duurzaamheidsbeleid en beleid voor de Millennium Gemeente. Het PvdA-
initiatiefvoorstel ging uit van jaarlijks ruim € 30.000. Daarnaast is er geld voor 
duurzaamheidsbeleid. Het bedrag voor de Millennium gemeente komt in 2015 
te vervallen. Het college zou ervoor kunnen kiezen het onder 
duurzaamheidsbeleid te gaan scharen, maar GL vindt dat geen goed idee. GL 
wil de campagne in 2015 met een lager bedrag af te ronden en na te denken 
over een vervolg op basis van een lager budget. Graag een reactie van de 
portefeuillehouder. Amendement F wordt in stemming gebracht. GL vindt dat 
er met één maat moet worden gemeten. Amendement G: GL is voor 
handhaving van de bestemmingsreserve en een klein bedrag bij te storten. 
Amendement H: wordt niet gesteund. Motie 1: sympathiek. Vragen aan KL: 
hoe verhoudt dit zich tot de jaarlijkse schouw? Wat is nieuw. Motie Slotruïne: 
er is geen dekking voorgesteld door GL omdat het geld nog in de begroting 
zou staan. Klopt dat? Motie 3: wordt ondersteund. 
Mw. Luttik, KL: amendementen A, B, D, H: worden niet gesteund. C: KL vindt 
de dekking prima en vindt dat gasten en ondernemers serieus moeten worden 
genomen. De door het college voorgestelde verhoging vindt KL te groot en 
handhaaft het amendement. Millennium: KL wacht reactie wethouder af. 
Amendement Bergen aan Zee: de wethouder heeft toegezegd dat bij het plan 
ook een financieringsvoorstel wordt ingediend. Amendement transitiekosten: 
KL steunt dit niet. Motie 1: KL wil bedrag verlagen tot € 20.000. Schouw: veel 
wijkverenigingen zijn opgeheven en er liggen veel plannen die nog moeten 
worden uitgevoerd. Het geld is hard nodig. Motie 2: sympathiek. Reactie 
wethouder wordt afgewacht. Motie 3: wordt gesteund. 
Dhr. Roem, VVD: wijst erop dat de raming parkeerinkomsten bij de vaststelling 
van de Jaarrekening naar beneden zijn bijgesteld.  
Mw. Luttik, KL zegt dat de inkomsten niet teruglopen door dagkaarten, 
belparkeren e.d. 
Dhr. Snijder, D66 wacht op reactie om een voorstel te doen over de invulling 
van de betrokkenheid van burgers. Amendementen A, B, D, E, F, G en H : 
worden niet gesteund. Amendement C: wordt gesteund. Moties 1, 2, 3 : 
worden gesteund. 
Dhr. Zwart, CDA: amendementen A, B, D, F, G, H: worden niet gesteund. 
Amendement E: reactie wethouder wordt afgewacht maar lijkt overbodig. 
Amendement C: wordt gesteund. Motie 1: wordt gesteund (incl. aantekening € 
20.000), motie 2: reactie wethouder wordt afgewacht maar in principe 
gesteund, motie 3: reactie wethouder wordt afgewacht.  
Dhr. Van Leijen, GB: amendementen A,C, D, G worden niet gesteund. B: kan 
alleen worden gesteund als de belasting blijft op € 1,45 en er een vrijstelling 
toeristenbelasting komt. Amendementen E, F, H worden gesteund. Motie 1: is 
overbodig. Motie 2 en 3 wil GB mede indienen.  
Dhr. Houtenbos, VVD verwijst naar kanttekeningen van D66 om de 
bevoegdheden van de Commissie van Onderzoek te verruimen. Ook 
wethouder Mesu heeft het punt aangekaart. Tijdens de schorsing heeft de 
Commissie besloten zich te beraden over de bevoegdheden en 
mogelijkheden.  
Wethouder Zeeman. Vragen VVD over toeristenbelasting: het onderzoek naar 
particuliere verhuur wordt in 2015 gehouden maar hij loopt niet op uitkomsten 
vooruit. Hij neemt sector serieus en vindt dat de belasting goed wordt besteed, 
bijvoorbeeld aan het Slotkwartier. Dividend: de wethouder is prudent. PvdA: 
Slotkwartier geld is nog gereserveerd en wordt in 2015 besteed.  
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Dhr. Van Leijen, GB vindt het vreemd dat de toeristenbelasting moet worden 
aangewend voor het Slotkwartier.  
Wethouder Zeeman zegt dat hij het Slotkwartier als voorbeeld noemde.  
Dhr. Van Leijen, GB vindt onderbouwing verhoging toeristenbelasting te dun.  
Wethouder Zeeman, vragen PvdA particuliere markt: misschien is er geld 
maar hij wil dat eerst zeker weten. Na onderzoek is dat duidelijk. 
Dhr. Roem, VVD wil weten of de wethouder het bureau heeft geraadpleegd. 
Bovendien is de toeristenbelasting geen doelbelasting: wordt geïnd en gaat 
naar de algemene reserve. 
Wethouder Zeeman zegt dat investeringen hoe dan ook moeten worden 
betaald. 
Dhr. Roem, VVD voegt hier aan toe dat het niet 1 op 1 is vanuit de 
toeristenbelasting. 
Wethouder Zeeman erkent dat. 
Dhr. Van der Leij, PvdA verwijst naar pagina 57 (afronding aanbesteding en 
de drie onderdelen). De fractie neemt aan dat er een verbeterslag is 
aanbesteed en dat in 2015 de vergeten adressen extra geld opleveren. Hij 
verwacht niet alleen een onderzoek naar het nieuwe systeem maar ook dat 
het oude systeem meer opbrengsten opleveren. 
Wethouder Zeeman weet nog niet hoeveel extra opbrengsten kunnen worden 
voorzien en wil deze niet meenemen in de begroting. 
Dhr. Halff, D66 vindt dat de wethouder de vraag van de PvdA kennelijk niet 
goed heeft begrepen. 
Wethouder Zeeman stelt dat pas op basis van onderzoek gegevens kunnen 
worden verstrekt. 
Dhr. Van der Leij, PvdA herhaalt dat hij geen bedrag heeft gevraagd maar om 
te rapporteren over de uitkomsten van de inzet van het bureau.  
Wethouder Zeeman zal de rapportage uiteraard doorsturen naar de 
gemeenteraad. Vragen GL Bergen aan Zee: eerste kwartaal 2015 komt er een 
rapportage. Vragen KL: de wethouder schat middelen voorzichtig in en 
ontraadt het amendement.  
Wethouder Rasch: het college wil ook in 2015 als Millennium gemeente 
doorgaan (toezegging) maar de wethouder is tegen het in de motie genoemde 
structureel vrijmaken van een bedrag. Er staat een evaluatie gepland. Er wordt 
gekeken wat het duurzaamheidsbeleid oplevert en wat de visie is op de 
Millennium gemeente. D66: de wethouder neemt de handschoen op en komt 
terug op digitale raadpleging en meer interactieve besluitvorming. Ze noemt 
geen termijn maar het zou ook in BUCH-verband kunnen worden aangekaart. 
Wethouder Huissteden: bestemmingsreserve wijkgericht werken. De 
gemeenteraad heeft deze ingesteld maar het college is gemandateerd voor de 
uitgaven. Het verschil tussen een voorziening en een reserve zal worden 
bekeken. Vragen budget reconstructie wegen: er stond oorspronkelijk € 3,5 
miljoen, waarvan € 200.000 is bezuinigd, resteert € 3,3 maar in de 
perspectiefnota werd nog eens € 100.000 gesnoeid ten behoeve van het 
kapitaliseren van wegen (toplaag asfalt), hierop zit een kortere afschrijftermijn. 
De kwaliteitsslag die in het verleden is behaald legitimeert minder 
reserveringen en de kwaliteit blijft op stand. 
Dhr. Hietbrink, GL wil amendement E aanpassen (incidentele geld 2015 en 
jaren daarna). Hij leest de wijzigingen voor.  

tekst ingediende 
stukken 

De ingediende moties en amendementen zijn als bijlage bij dit verslag 
opgenomen. 

stemming Amendement A: voor GL (3); tegen KL (5), VVD (3), CDA (3), D66 (3), GBB 
(3), PvdA (1). Het amendement is met 3 stemmen voor en 18 tegen 
verworpen. 
Amendement B: voor VVD (3); tegen GL (3) KL (5), CDA (3), D66 (3), GBB 
(3), PvdA (1). Het amendement is met 3 stemmen voor en 18 tegen 
verworpen. 
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Amendement C: voor KL (5), CDA (3), D66 (3), PvdA (1); tegen GL (3), GBB 
(3), VVD (3). Het amendement is met 12 stemmen voor en 9 tegen 
aangenomen. 
Amendement D: voor GL (3), VVD (3); tegen KL (5), CDA (3), D66 (3), PvdA 
(1), GBB (3). Het amendement is met 6 stemmen voor en 15 tegen verworpen. 
Amendement E: voor GL (3), D66 (3), GBB (3), PvdA (1), CDA (1,Ooijevaar)), 
KL (5); tegen CDA (2), VVD (3). Het amendement is met 16 stemmen voor en 
5 tegen aangenomen. 
Amendement F: voor GL (3), GBB (3), VVD (3); tegen KL (5), CDA (3), D66 
(3), PvdA (1). Het amendement is met 9 stemmen voor en 12 tegen 
verworpen. 
Amendement G: voor GL (3); tegen GBB (3), VVD (3), KL (5), CDA (3), D66 
(3), PvdA (1). Het amendement is met 3 stemmen voor en 18 tegen 
verworpen. 
Amendement H: voor VVD (3), GBB (3); tegen KL (5), CDA (3), D66 (3), PvdA 
(1), GL (3). Het amendement is met 6 stemmen voor en 15 tegen verworpen. 
Het gewijzigde voorstel: voor KL (5), D66 (3), CDA (3), PvdA (1); tegen GL (3), 
VVD (3), GBB (3). Het gewijzigde voorstel is met 12 stemmen voor en 9 tegen 
aangenomen. 
Motie 1: voor GL (3), VVD (3) KL (5), CDA (3), D66 (3); tegen GBB (3), PvdA 
(1). De motie is met 17 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. 
Motie 2: voor VVD (3), GBB (3), KL (5), CDA (3), D66 (3), PvdA (1), GL (3). De 
motie is unaniem (21) aangenomen. 
Motie 3: voor: VVD (3), GBB (3), KL (5), D66 (3), PvdA (1), GL (3); tegen CDA 
(3). De motie is met 18 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 

 
agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van de Verordening Toeristen- en 

 Waterbelasting 2015 
voorgesteld 
besluit 

- de Verordening watertoeristenbelasting 2015 vast te stellen; 
- de Verordening toeristenbelasting 2015 vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Houtenbos, VVD stemt niet in met de Verordeningen mede vanwege het 
genoemde tarief. De fractie heeft bezwaar tegen de vrijstelling voor kinderen 
t/m 17 jaar en begeleiders en leerkrachten omdat deze moeilijk handhaafbaar 
is.  Er zijn andere manieren om de opbrengst te kunnen realiseren. 

stemming Raadsbesluit: Voor: PvdA (1),CDA (3),KL (5),D66 (3); tegen: GB (3), GL (3), 
VVD (3). Het besluit is met 12 stemmen voor en 3 tegen aangenomen 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  8. Motie vreemd aan de orde van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Roem, VVD leest de motie voor.  
 
Van mening  
dat de gemeente Bergen bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van Bergen 
Centrum / Harmonie lokatie de “Bergense maat” van kleinschaligheid, dorpse 
identiteit en unieke beeldkwaliteit dient te onderschrijven 
 
Alternatieven plannen als reactie op de visie Mooi Bergen 2.0 van derde 
partijen, bewonersverenigingen en inwoners serieus en zorgvuldig dienen te 
worden behandeld en te worden beoordeeld 
 
Uit de bijeenkomst van 29 oktober jl. bleek dat de inschrijvingstermijn van 5 
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november a.s. om alternatieve plannen in te dienen door aanwezige partijen 
niet als haalbaar wordt geacht 
 
Genoemde partijen voldoende de tijd krijgen om deze plannen invulling te 
geven en kunnen voorzien van bescheiden die alternatieven mogelijk kunnen 
maken 
 
De gestelde indieningstermijn van het College van 5 november a.s. 
onvoldoende is om bovenstaand serieus uit te kunnen voeren 
 
Verzoekt het College  
 
per direct om de indieningstermijn te verdagen met drie maanden (rekening 
houdend met Kerstvakantie) en te stellen op 1 februari 2015   
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De VVD vindt  
het belangrijk dat bij dergelijke grootschalige en beeldbepalende ingrepen in 
de openbare ruimte zorgvuldigheid de boventoon voort in plaats van snelheid. 
Indien derde partijen in de gelegenheid worden gesteld om hun alternatieve 
plannen kenbaar te maken dan dient hier ook serieus invulling aan te worden 
gegeven door de termijn met zeker drie maanden op te rekken. 
 
 
Wethouder Rasch verwijst naar haar reactie tijdens het Vragenhalfuurtje. Ze 
heeft begrip voor de zorgen van de VVD maar ontraadt de motie omdat de 
gevolgen voor de begroting niet zijn te overzien. Het proces heeft ze duidelijk 
geschetst waarvoor brede steun lijkt te bestaan. Er zal ruim worden 
gecommuniceerd, iedereen die met alternatief plan komt wordt gefaciliteerd en 
geholpen en in januari 2015 kan de gemeenteraad een keuze maken. Als er 
alsnog een inspraaktraject noodzakelijk is (in het geval er een nieuw plan 
wordt geselecteerd) zal dat worden ingezet. Toezegging.  
Dhr. Roem, VVD complimenteert wethouder Rasch met haar gewijzigd 
standpunt en adviseert haar ook door te pakken voor wat betreft de 
zorgvuldigheid en adviseert de termijn toch op te rekken zodat de burgers zich 
serieus genomen voelen. De mogelijke financiële gevolgen dienen met de 
accountant te worden besproken: mogelijk is er alleen sprake van een 
administratieve kwestie.  

stemming Motie 4: voor VVD (3), GL (3), GBB (3); tegen KL (5), CDA (3), D66 (3), PvdA 
(1). De motie is met 9 stemmen voor en 12 tegen verworpen. 

 
 
 
 
agendapunt  9. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur en wenst iedereen wel thuis.   

 
Bergen, 13 november 2014 
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