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agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeiler, GB BES spreekt zijn zorgen uit over de situatie met betrekking tot 
de twee tijdelijke locaties van de museumdepots en stelt hierover een zevental 
vragen. Hij wil weten of de wethouder bereid is om snel maatregelen te nemen 
ter verbetering van de situatie depot Herenweg 72, de aanzegging tot 
ontruiming van depot Berkenlaan 2 op te schorten om te zorgen voor 
alternatieve ruimte voor de medewerkers van Sterkenhuis en 
overeenstemming is bereikt met de aanwonenden van de Oude Prinsweg.  

Wethouder Rasch vindt de situatie bij de Herenweg beter geregeld dan bij de 
tijdelijke oplossing van het depot aan de Berkenlaan. Met de eigenaar is en 
wordt frequent overlegd. Voor de verkoop wordt een plan ontwikkeld zodat 
verkoop eindelijk gerealiseerd kan worden. Over de periode van aanzegging 
tot vertrek kan worden overlegd. Kranenburg is primair verantwoordelijk voor 
het aanbieden van alternatieve ruimte voor het Sterkenhuis. De wethouder 
gaat zich verdiepen in de juridische en planologische aspecten inzake de 
Berkenlaan en is bereid tot overleg met aanwonenden zodra er meer 
duidelijkheid is. De portefeuillehouder zal snel overleggen met de heer 
Wieringa o.a. over de datum van ontruiming. 
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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 

Besloten wordt om behandeling van agendapunt 10 uit te stellen tot na het 
zomerreces nu er geen sprake meer is van tijdsdruk van de zijde van de 
provincie. Er kan de volgende vergadering zorgvuldig worden gedebatteerd op 
basis van een procesvoorstel, de Structuurvisie en het beleidsplan.  
Dhr. Zeiler, GB BES wil een motie vreemd aan de orde van de vergadering 
indienen i.v.m. de vage beantwoording door de portefeuillehouder over de 
depots.  
Mw. Luttik - Swart, Kies Lokaal dient een motie vreemd aan de orde van de 
vergadering in over de afsplitsing van de A9 en de gevolgen voor het verkeer 
in Egmond Binnen. 
Besloten wordt beide moties aan het eind van de vergadering te behandelen. 
De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld. Tijdens de behandeling 
van punt 12 zal de  plaatsvervangend voorzitter de vergadering leiden. 

besluit  
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 

 
agendapunt  3.a. Verslag raadsvergadering gehouden op 27 mei 2014 

samenvatting 
besprokene 

Op verzoek van dhr. Zeiler, GB BES wordt onder 3.d de zin: ‘Financiële zaken 
zijn onvoldoende’ aangevuld met ‘duidelijk’.  

besluit  
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 
 

 
 
agendapunt 3. b. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 5 juni 2014 

besluit  
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
agendapunt 3.c. Ingekomen stukken week 22 tot en met week 25 

samenvatting 
besprokene 
 

Dhr. Hietbrink, GL attendeert het College op de mogelijke gevolgen van de 
brief van NOC-NSF over de wet ´Markt en Overheid´ voor de kostprijs die 
worden berekend aan sportaccommodaties en verenigingen, is er een 
raadsbesluit nodig is gezien deze brief. Beantwoording via de Nieuwsbrief van 
het college.  
Wethouder Van Huissteden zegt dit toe.  
Dhr. Zeiler, GB BES verwijst naar de brieven van de Historische Vereniging en 
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de Zeiler Stichting over de Provinciale Monumentenlijst en het afstoten van 
monumenten en handhaving beplanting Groeneweg, z.i. betreffen dit 
beleidszaken waarop het college dient te reageren. 
Toezegging: In de eerstvolgende commissievergadering na het zomerreces 
komt het college hierop terug. 
 

besluit  
De verzamellijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
 

BENOEMINGEN 
 

agendapunt  4. Voorzitter van de raadscommissie 

voorgesteld 
besluit 

de volgende voorzitter te benoemen in de Algemene Raadscommissie:  
- De heer J.M. Halff (D66) 

besluit Zonder stemming conform besloten. 
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HAMERSTUKKEN 
 
agendapunt  5. Voorstel betreft het vaststellen van: de eerste wijziging van de 

verordening artikel 2013 over de benoeming van de accountant;  
 Het besluit tot benoeming van de accountant voor de controle op de 

financiële stukken van de gemeente Bergen van 2014 
voorgesteld 
besluit 

- Een accountant aan te wijzen voor de controle van de jaarrekening 2014 
met de mogelijkheid tot een stilzwijgende verlenging voor 2015 en 2016. 

- Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als accountant voor deze 
periode. 

besluit  
Conform besloten. 
 

 
agendapunt  6. Voorstel betreft het vaststellen van de Verordening 

gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 
voorgesteld 
besluit 

- De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente 
Bergen (NH) 2014 vast te stellen. 

- De raad delegeert de bevoegdheid aan het college om nadere regels vast 
te stellen. 

besluit  
Conform besloten. 
 

 
agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van de Verordening Rechtspositie 

wethouders, raads- en commissieleden 2014 
voorgesteld 
besluit 

 Vaststellen verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden 2014 

besluit  
Conform besloten. 
 

 
agendapunt  8. Voorstel betreft het college toestemming te verlenen in te stemmen 

 met de toetreding van de gemeente Den Helder per 1 januari 2015 
 en het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 
 2015 

voorgesteld 
besluit 

- In te stemmen met toetreding van de gemeente Den Helder tot de 
Gemeenschappelijke regeling Cocensus; 

- Toestemming aan het college te verlenen tot het treffen van de 
Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015. 

besluit  
Conform besloten. 
 

 
agendapunt  9. Voorstel betreft in principe akkoord te gaan met de 

bedrijfsverplaatsing en herontwikkeling Hargerweg 2 in de 
Groeterpolder en hiervoor een conceptbestemmingsplan te laten 
opstellen 
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voorgesteld 
besluit 

- In principe akkoord te gaan met de verplaatsing van de melkveehouderij 
(Hargerweg 2) naar de locatie Hargerweg in de Groeterpolder (zie bijlage 
2). 

- In principe in te stemmen met de herontwikkeling van de vrijgekomen 
locatie, door middel van het bouwen van 5 nieuwe woningen in het kader 
van de Ruimte voor Ruimte regeling. 

- Een concept bestemmingsplan te laten opstellen conform de bovenstaande 
uitgangspunten. 

Samenvatting 

besprokene 

Dhr. Zeiler, GB BES legt een stemverklaring af. De fractie stemt voor maar 
betreurt dat er al een vastliggend plan ligt zonder dat er vooraf een 
beleidsdiscussie is gevoerd over de toekomst van het landelijke gebied in de 
praktijk. Nu jonge agrariërs verzekeren van een gezonde bedrijfsvoering. 

besluit  
Conform besloten. 
 

 
 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
 
agendapunt  11. Voorstel betreft het verlenen van een investeringssubsidie van 

 maximaal € 99.499,- aan de Stichting Dorpscentrum Schoorl de 
 Blinkerd 

voorgesteld 
besluit 

1. Ter uitvoering van de motie ‘volledige integratie Oorsprong en Blinkerd’ het 
college mandaat en machtiging te verlenen tot het uitoefenen van de 
bevoegdheden op grond van de artikelen 13.1 tot en met 13.5 van de 
Algemene subsidieverordening Bergen 2009 voor het verlenen van een 
investeringssubsidie van maximaal € 99.499,-  
(incl. btw) aan de Stichting Dorpscentrum Schoorl De Blinkerd ten behoeve 
van de aanschaf van een verrijdbare tribune in de theaterzaal van De 
Blinkerd; 

2. Het college mandaat en machtiging te verlenen de bij de verlening van de 
genoemde investeringssubsidie behorende begrotingswijziging vast te 
stellen;  

3. Ontheffing te verlenen van de indieningstermijn van 1 april 2013 van de 
investeringssubsidie, conform artikel 13.1, lid 4 AsB.  

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Van der Leij, PvdA is tevreden over de verwerking van de aangenomen 
motie. 
Mw. Luttik, Kies Lokaal kan zich van harte vinden in het voorgenomen besluit. 
Dhr. Ooijevaar, CDA sluit zich aan bij de vorige sprekers. 
Dhr. Houtenbos, VVD vindt het jammer dat het besluit niet eerst is besproken 
in de raadscommissie. Vragen: is de organisatie van De Blinkerd BTW-
plichtig? Wat is het begrotingssaldo?  
Wethouder Van Huissteden: om te voorkomen dat de opening in september 
onhaalbaar zou worden, is bewust nagelaten het onderwerp ook in de 
raadscommissie te behandelen: De Blinkerd is BTW-plichtig (is in het bedrag 
opgenomen); het begrotingssaldo bedraagt € 615.000. 

besluit  
Het voorstel wordt unaniem (22) aangenomen. 
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agendapunt  12. Voorstel tot opdrachtverlening aan het college voor de 

 aanbesteding van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in 
 Bergen 

voorgesteld 
besluit 

- Kennis te nemen van de informatie over de exploitatielasten van de nieuwe 
brandweerkazerne in Bergen 

- Het college opdracht te geven om tot aanbesteding van de bouw van een 
nieuwe brandweerkazerne in Bergen over te gaan 

samenvatting 
besprokene 

Mw. Luttik, Kies Lokaal licht de door haar fractie ingediende motie toe. 
Kernpunt: de beoogde kazerne wordt groter dan noodzakelijk wordt geacht en 
de veiligheidsregio is niet voornemens om financieel bij te dragen aan de 
realisatie van het plan. Vraag: hebben de bezuinigingen die de 
veiligheidsregio moeten doorvoeren gevolgen voor de gemeente? Graag uitleg 
bij de financiële situatie van de veiligheidsregio.  
 
Toelichting motie 3 (KL/PvdA/D66/CDA): acties ondernemen bevorderen 
multifunctioneel gebruik brandweerkazerne 
Overwegende dat  

• een aantal ruimten zoals, kantoorruimten,  kantine/instructieruimte, 
vergaderruimte worden vooralsnog voor het grootste deel van het jaar 
niet  gebruikt. 

• er regelmatig aanvragen binnenkomen van organisaties 
(commercieel/niet commercieel) die behoefte hebben aan ruimte voor 
diverse doeleinden. 

• door meer organisaties gebruik te laten maken van de ruimten in de 
brandweerkazerne kunnen de jaarlijkse exploitatiekosten verminderd 
worden. 

• Bij de bouw en inrichting rekening wordt gehouden met aanbrengen 
van (extra) voorzieningen in de bovengenoemde ruimten waardoor 
multifunctioneel gebruik bevorderd wordt. 

 
 
Dhr. Roem, VVD betreurt het dat de begroting van de veiligheidsregio pas in 
september wordt besproken. Er ligt volgens de VVD wel een verband tussen 
de aanbesteding van de bouw en de begroting van de veiligheidsregio. Nu is 
al bekend dat de gemeente meer moet afdragen aan de veiligheidsregio. De 
raad had op de hoogte moeten worden gebracht van alle financiële gevolgen 
hiervan t.b.v. een genuanceerde discussie. De VVD dient hierop een motie in 
over de inrichting/gebruik van het pand en spreekt de wens uit dat de 
gietijzeren aanduiding ‘Brandweer’ behouden blijft voor de nieuwe kazerne.  
 
Toelichting motie 4 (VVD):bevorderen multifunctioneel gebruik 
brandweerkazerne 
De nieuwbouw van de brandweerkazerne gaat gepaard met een multi 
functionele invulling van het gebouw om hiermee de exploitatiekosten te 
drukken. Multi functionaliteit is het sleutelwoord in de Nota Vastgoed zoals 
door de raad vastgesteld waarin naast verkoop, het samen delen van 
accommodatie met derden moet leiden tot een reductie in beheer- en 
onderhoudskosten. Echter, het gebruik hangt mede samen met de inrichting 
van het gebouw en functionele eisen en wensen die de betreffende instelling 
heeft om hiervan gebruik te maken. Denk aan aantal werkplekken, 
openingstijden etc. 
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Dhr. Hietbrink, GL oppert om beide zeer vergelijkbare moties samen te 
voegen zodat er meer steun kan worden verworven en adviseert de 
portefeuillehouder een toezegging te vragen om begin 2015 de raad te 
informeren zodat de moties overbodig worden.   
Dhr. Roem, VVD trekt de eigen motie in en zal die van Kies Lokaal mede 
onderteken. 
Dhr. Zeiler, GB BES  vindt dat de nieuwe kazerne moet worden gezien binnen 
het bredere accommodatiebeleid om overbodige ruimte te voorkomen. De 
fractie steunt de motie.  
Portefeuillehouder Hafkamp: er wordt al intensief gezocht naar potentiële 
medegebruikers en er zijn ook al contacten gelegd o.a. met het Rode Kruis, de 
HOED. 1e kw  2015 zal de stand van zaken aan de Gemeenteraad worden 
verstrekt. Het is vrijwel zeker dat de politie intrekt bij de kazerne. In 1e kw 2015 
zal de portefeuillehouder Vastgoed de Gemeenteraad nader informeren. De 
gietijzeren letters worden bewaard en teruggeplaatst. Begroting 
veiligheidsregio: van de raadsleden wordt een zienswijze verwacht op de 
conceptbegroting. Rekenmodel: de gemeente ontvangt vanuit het Rijk 
middelen met een OOV-component. Een deel is bedoeld voor de 
veiligheidsregio. De portefeuillehouder staat een zo eerlijk mogelijke 
berekening voor. Bergen is een voordeelgemeente v.w.b. de afdracht aan de 
veiligheidsregio. De overheadkosten moeten de gemeenten zelf betalen en 
verschillen per gemeente. De portefeuillehouder kan nog geen inhoudelijk 
oordeel geven. Nadere bespreking en inzicht in de begroting volgt in 
september. Zij vindt de enorme kosten waarmee o.a. Alkmaar en Den Helder 
worden geconfronteerd zorgelijk. Regionalisering van de brandweer dient wat 
hen betreft kostenneutraal te gebeuren. Als er hogere kosten dreigen, zal er 
bezuinigd moeten worden binnen de kosten van de Veiligheidsregio. Dit staat 
los van de kosten voor de realisatie van de kazerne (bezit van de gemeente 
Bergen). Er wordt actief gezocht naar meer gebruikers. In reactie op een 
vraag van mw. Trap, Kies Lokaal antwoordt de portefeuillehouder dat er niet 
gesneden wordt in het aantal brandweerauto’s.  
Mw. Luttik, Kies Lokaal handhaaft de motie. 
Portefeuillehouder Hafkamp neemt de motie over: bij bouw en inrichting wordt 
al rekening gehouden met multifunctioneel gebruik en over de inzet om zoveel 
mogelijk gebruikers aan te trekken wordt in 1e kw 2015 bericht. 

tekst ingediende 
stukken 

Tekst motie 3 (KL/PvdA/D66/CDA/ VVD): bevorderen multifunctioneel gebruik 
brandweerkazerne 
Verzoekt het college  

Actie(s) te nemen om het multifunctioneel gebruik van de diverse ruimten in de 
brandweerkazerne te bevorderen cq te intensiveren. De acties en de 
resultaten hiervan het eerste kwartaal van 2015 aan de Raad voor te leggen 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Tekst motie 4 (VVD): multifunctioneel gebruik brandweerkazerne 
Roept het College op 

in lijn met de Nota Vastgoed actief werk te maken van het reduceren van de 
exploitatielasten van ons vastgoed i.c. de brandweerkazerne. 

Verzoekt het College in deze: 

- bij de bouw en inrichting van de brandweerkazerne het multi functionele 
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karakter dusdanig invulling te geven dat ruimtes courant genoeg zijn om aan 
derde partijen te worden verhuurd; 

- actief (via een makelaar) partijen te acquireren die interesse in gebruik ervan 
hebben en de raad in oktober 2014 te informeren over de stand van zaken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

stemming Het besluit is unaniem (22) aangenomen 
 
Motie 3: is unaniem (22) aangenomen. 
Motie 4: geen stemming ingetrokken. 
 

besluit  
De raad heeft conform besloten 
 

 
agendapunt  13. Voorstel betreft het vaststellen van de Jaarrekening en de 

 Jaarstukken 2013 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen 
voorgesteld 
besluit 

- Het vaststellen van de jaarstukken 2013 inclusief jaarrekening en 
resultaatbestemming en de structurele financiële gevolgen groter dan 
€ 50.000 volgens bijgevoegd raadsbesluit; 

- Een reserve aanloopkosten samenwerking BUCH in te stellen met een 
looptijd van 3 jaar en deze op te heffen uiterlijk bij de jaarrekening 2016 
waarbij het resterende saldo ten gunste komt van de algemene reserve; 

- De onttrekkingen uit de reserve aanloopkosten samenwerking BUCH 
€ 150.000,- per jaar goed te keuren. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Houtenbos, voorzitter commissie van onderzoek, vat het advies van de 
commissie samen zoals verwoord in de brief en wijst erop dat de commissie 
van harte bereid is om mee te denken met de portefeuillehouder financiën. 
Dhr. Van Leijen, GB dient namens zijn fractie een motie in.  
 
Toelichting motie 5 (GB/D66): verantwoordingssystematiek stoplichtenmodel 
Overwegende dat: 

1. Er juridische kaders zijn waaraan de jaarrekening moet voldoen. 

2. Het stuk leesbaarder kan worden. 

3. Er nu twee wijzen van rapporteren zijn, cijfers en het stoplicht model. 

4. Deze nu los van elkaar worden gerapporteerd. 

5. Dit onduidelijk is voor de mindere cijferaars in de raad en zij wel betrokken 
dienen te blijven omdat zij ook besluiten.  

6. Door ze samen te voegen scheelt dat veel tijd voor de raadsleden het 
resultaat te beoordelen en voorkomt interpretatie verschillen. 

 
Mw.  Grooteman, CDA stemt in met de Jaarrekening 2013 hoewel er wel nog 
ruimte is voor optimalisering. De wil een plan van aanpak en een 
onderbouwimg van het krediet, wanneer komt dat.  
Dhr. Hietbrink, GL is tevreden met het (beperkte) positieve resultaat en wil 
nadere toelichting over de reserve voor de BUCH. Bij de 
begrotingsbehandeling overweegt GL een amendement in te dienen om geld 
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beschikbaar te stellen voor burgerparticipatie.  
Mw. Trap, Kies Lokaal is blij met het resultaat maar meent dat er prudent met 
de financiën moet worden omgegaan. Zij steunt voorgaande sprekers. 
Dhr. Halff, D66 vraagt een nadere onderbouwing over de onttrekking van de € 
450.000 BUCH-gelden. De fractie is het volledig eens met de fractie GB over 
de uitgangspunten van het stoplichtenmodel.  
 
Dhr. Houtenbos, VVD dient een amendement in over de BUCH-gelden. 
Jaarrekening: de VVD is hierover (behoudens het amendement) positief maar 
wil meer gaan werken met indicatoren. De fractie wil beter zicht op de wijze 
waarop diverse moties/amendementen worden afgedaan en waarover 
daadwerkelijk is besloten. De fractie stelt voor om bij de paragraaf ‘Verbonden 
partijen’ opnemen welk bedrag Bergen dient af te dragen. De fractie vindt het 
positief dat de gemeente grote projecten op een andere wijze (gefaseerd) aan 
te gaan pakken.  
 
Toelichting amendement A (VVD): uitname 2014 reserve aanloopkosten 
BUCH 
Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de algemene raadscommissie 
kwam vanuit de fractie van de VVD de wens/het advies naar voren om niet nu 
al voor de jaren 2014 t/m 2016 te besluiten jaarlijks € 150.000,-- aan de 
reserve aanloopkosten samenwerking BUCH te onttrekken. De fractie heeft  
behoefte aan een plan van aanpak en een verdere onderbouwing van de 
besteding van de gelden. Tijdens de behandeling in de commissie heeft  de 
portefeuillehouder zich positief uitgelaten over dit advies. Een advies 
overigens dat de meerdere fracties werd ondersteund. De bij dit raadsbesluit 
behorende begrotingswijziging dient overeenkomstig te worden aangepast. 
 
Mw. Kindt, PvdA wacht reactie portefeuillehouder op het amendement af. 
Fractie vindt het logisch als er geld wordt gereserveerd voor samenwerking in 
BUCH-verband bij voorkeur via een tussentijdse begrotingswijziging. De 
begroting moet tonen wat er met het geld is en gaat gebeuren. Graag deze 
toezegging.  
Dhr. Houtenbos, VVD wil ook verder met de BUCH maar is tegen het jaarlijks 
beschikbaar stellen van € 150.000 zonder plan van aanpak.  
 
Wethouder Zeeman dankt voor het ondersteuningsaanbod van de commissie 
van onderzoek. In najaar wordt overlegd over verbeteringen. Het verdient 
aanbeveling om amendementen/moties niet meer aan het eind van de 
Jaarrekening op te nemen maar expliciet in het besluit zodat deze apart 
kunnen worden behandeld. In het vervolg zullen bedragen die worden besteed 
aan de Verbonden Partijen explicieter worden aangegeven. De motie van GB  
om een stoplichtenmodel inclusief financiële verantwoording te gaan hanteren 
wordt ontraden gezien de daarmee gepaard gaande kosten. Het is ook niet 
een – op – een te vertalen. Amendement a (VVD): wordt gesteund.  
Portefeuillehouder regionale samenwerking Hafkamp: in september/oktober 
volgt een rapport over samenwerking waarover de raad in december besluit 
(inclusief de begrotingswijziging en zicht op bedragen die in de toekomst nodig 
zijn). De voor 2014 opgenomen € 150.000 is niet toereikend.  
 
Tweede termijn 
 
Dhr. Van Leijen, GB BES houdt de motie aan en zal deze inbrengen in het 
najaarsoverleg. Amendement a (VVD) wordt gesteund. 
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Dhr. Hietbrink, GL steunt het amendement maar kan zich niet vinden in de 
aangehouden motie omdat deze geen verbetering voor de raad inhoudt. 
Dhr. Halff, D66 sluit zich aan bij GB om de motie aan te houden. De 
commissie van onderzoek kan bepalen hoe de stoplichtenmethodiek kan 
worden toegepast. De fractie steunt het amendement van de VVD. 
Mw. Luttik, Kies Lokaal is voor aanhouding van de motie en steunt het VVD-
amendement. 
Mw. Grooteman, CDA is voor het aanhouden van de GB-motie en steunt het 
VVD-amendement. 

tekst ingediende 
stukken 

Tekst amendement A (VVD): uitname 2014 reserve aanloopkosten BUCH 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor om beslispunt g: 
De onttrekkingen uit de reserve aanloopkosten samenwerking BUCH  
€ 150.000,- per jaar voor de jaren 2014, 2015 en 2016 goed te keuren 
Te wijzigen in:  
in te stemmen met de onttrekking uit de reserve aanloopkosten samenwerking 
BUCH voor 2014 tot een bedrag van € 150.000,-- 
 
Tekst motie 5 (GB/D66): verantwoordingssystematiek stoplichtenmodel 
Draagt het college op 
• De toekomstige verantwoordingsstukken als jaarrekening of tussentijdse 

formats de cijfers en stoplicht model synchroon te laten lopen. (de cijfers 
dienen dan te corresponderen met het stoplicht model) 

En gaat over tot de orde van de dag. 

stemming Amendement A: unaniem (22) aangenomen.  
Het geamendeerde besluit is unaniem (22) aangenomen. 
Motie 5: geen stemming wordt aangehouden. 
 

besluit  
De raad heeft gewijzigd besloten. 
 

 
agendapunt  14. Voorstel betreft zienswijzen af te geven over de Jaarrekeningen 

 2013 en Begrotingen 2015 bij de Algemene Besturen van de 
 Gemeenschappelijke Regelingen: - GGD Hollands Noorden – RHCA 
 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar – Recreatieschap 
 Geestmerambacht – RUD Regionale Uitvoeringsdienst NH  

voorgesteld 
besluit 

GGD: Er wordt een positieve zienswijze afgegeven op de jaarstukken 2013  
en de programmabegroting 2015 van de GGD HN en de GGD wordt gevraagd 
met een voorstel te komen waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bezuinigingsopgave voor 2015. 

RHCH: Instemmen met de Programmabegroting 2015 en de Jaarrekening 
2013 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en de door de regionale 
werkgroep opgestelde zienswijze. 

Geestmerambacht: positieve zienswijzen af te geven op de jaarrekening 2013 
en de programmabegroting 2015 van recreatieschap Geestmerambacht; 
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling te vragen een 
dekkingsvoorstel te doen voor de ombuigingen in 2015. 

RUD: Besloten wordt een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 
2013 MRA, de jaarrekening RUD NHN 2013, de Herziene begroting 2014 
RUD NHN en de begroting 2015 RUD NHN. 
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samenvatting 
besprokene 

Mw. Grooteman, CDA stemt in het de voorliggende zienswijzen. De fractie 
maakt zich zorgen over toezicht en sturing op Verbonden Partijen. Wat is 
stand van zaken m.b.t. indertijd aangenomen motie over dit onderwerp?  
Dhr. Houtenbos, VVD vindt het bedrag van € 1,2 miljoen voor de 4 
Gemeenschappelijke Regelingen reden om e.e.a. te bespreken. Zienswijzen 
zijn te summier. Verzoek: voeg raadsbesluit toe aan de zienswijzen met 
verwijzing in de brief. De doelstellingen van Gemeenschappelijke Regelingen 
moeten scherp worden bewaakt en mogen niet ongezien worden aangepast in 
de begroting van 2015. Het is goed als er meer tijd komt nu de vaststelling van 
de Jaarrekening en begroting tussen 1 en 15 juli te plannen. GGD (€ 500.000) 
de VVD wil op basis van kwartaalrapportages worden geïnformeerd over 
eventuele risico’s. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar: akkoord. 
Geestmerambacht: de begroting is niet sluitend. Zonder dekkingsvoorstel is 
een positieve zienswijze niet gepast. VVD zou graag net als Provincie uit deze 
Gemeenschappelijke Regelingen stappen. RUD: VVD stemt in maar wil dat 
het raadsbesluit wordt toegevoegd. 
Dhr. Hietbrink, GL deelt de zorgen inzake de positie van het verlengde 
bestuur. De fractie zal presidium voorstellen om de GGD uit te nodigen voor 
een informatiebijeenkomst in het najaar. Men moet nog bezuinigen (hoe gaat 
men die invullen?) en fractie wil weten hoe GGD de decentralisatie weegt.  
Mw. Luttik, Kies Lokaal vindt dat de decentralisatie van de 
Jeugdgezondheidszorg in relatie tot preventieve taken GGD een 
aandachtspunt moet zijn. De fractie zal een procedurevoorstel doen in het 
presidium t.b.v. een betere grip op de Gemeenschappelijke Regelingen. De 
raad is zelf aan zet.  
Dhr. Wals, D66 steunt het voorstel van Kies Lokaal. De fractie steunt de 
zienswijzen. 
Dhr. Zeiler, GB vindt een uitgebreidere informatie door de 
Gemeenschappelijke Regelingen wenselijk. Het is goed dat in alle 4 
raadsbesluiten de termijnen waarbinnen moet worden gereageerd en data 
vergaderingen algemeen bestuur zijn opgenomen. Fractie gaat akkoord met 
de zienswijzen. 
 
Wethouder Rasch verwijst naar visiedocument BUCH d.d. 6 maart (‘Grip op 
Gemeenschappelijke Regelingen’) dat waarschijnlijk recht doet aan de 
verlangens van de raad. Een ambtelijke regionale werkgroep stelt de 
zienswijzen gezamenlijk af. De raad heeft in 2012 financiële kaders’, samen 
met 22 andere gemeenten, voor de GR’s vastgelegd en College dringt aan op 
nakoming van gestelde termijnen. Wethouder steunt verzoek voor 
informatieavond(en). Kwartaalrapportages: verzoek wordt gesteund. 
Geestmerambacht: de gemeente heeft geen stemrecht en loopt ook geen 
risico en overweegt uit deze Gemeenschappelijke Regelingen te stappen. Het 
Raadsbesluit zal aan de zienswijzen worden toegevoegd. 
 

stemming Het raadsbesluit wordt unaniem (22) aangenomen. 

besluit  
De raad heeft conform besloten. 
 

 
agendapunt  15. Voorstel betreft het vaststellen van de nota Integraal 

 Dienstverleningsmodel tot het Sociale Domein BUCH gemeenten 
voorgesteld - In te stemmen met de nota integraal dienstverleningsmodel tot het sociale 
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besluit domein BUCH gemeenten. 
- Hiermee stemmen de BUCH gemeenten in met de uitgangspunten en de 

inrichting van de toegang tot hulp en ondersteuning voor onze inwoners. 
samenvatting 
besprokene 

Dhr. Halff, D66 vindt het onbehoorlijk hoe de overheid diverse zware dossiers 
plompverloren deponeert bij de gemeenten zonder toetsing op 
uitvoerbaarheid. Verbeterpunten op startdocument: titel dekt de inhoud niet en 
het gaat alleen over aanmelding en onderzoek en de inhoudelijke invulling 
ontbreekt. D66 vindt dat de Gemeenteraad dringend zelf de kaders moet gaan 
stellen en zich niet alleen reactief moet opstellen ook om onacceptabele 
voorstellen van het College te voorkomen. Procedurele en inhoudelijke 
discussies en besluiten zijn noodzakelijk. Inkoopfunctie voor 2015 is belegd bij 
de gemeente Alkmaar. Wijze waarop dit moet worden geregeld is zorgelijk. 
Wmo: de Gemeenteraad dient periodiek een plan over het door te voeren 
beleid vast te stellen en zaken in Verordeningen te regelen. Hiervoor dienen 
de kaders door de Gemeenteraad te worden vastgesteld meent D66. BUCH 
gemeenten denken verschillend over centrale/decentrale taken. Er is amper 
overlegd over richtinggevende kaders en gelijktrekken van beleid. D66 wil een 
BUCH Vakcommissie instellen zodat er grip komt op kaderstelling. D66 dient 
daarop een tweetal moties in.  
 
Toelichting motie 6 (D66/KL/PvdA/GB): instellen BUCH vakcommissie 
decentralisaties 
Overwegende dat 

• de gemeente met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt 
voor nieuwe taken binnen het sociaal domein; 

• de gemeenteraad daarbij kaderstellende en verordenende taken heeft; 
• de gemeente ervoor heeft gekozen deze taken in BUCH verband uit te 

werken; 
• er over veel inhoudelijke en procedurele onderwerpen nog geen 

richtinggevende uitspraken zijn gedaan door de gemeenteraden van 
de BUCH; 

• er kort na het zomerreces duidelijkheid moet zijn over de kaders 
waarbinnen het beleid moet worden uitgevoerd en de richting waarin 
het beleid zich moet ontwikkelen. 

Van oordeel dat 

1. Het van belang is dat de gemeenteraden van de BUCH- gemeenten 
zoveel mogelijk gelijkluidende kaders stellen en zoveel mogelijk een 
gelijke ontwikkelingsrichting vaststellen, waarbij iedere gemeente 
afzonderlijk, wel de vrijheid houdt om het, in de uitvoering van de 
dienstverlening, zodanig in te richten dat dit past bij de geografische en 
demografische opbouw van de gemeente. 

2. Het daarvoor nodig is dat er gedurende het ontwikkelingstraject van het 
beleid rond de decentralisaties afstemming plaatsvindt tussen de 
gemeenteraden van de BUCH-gemeenten; deze afstemming zo spoedig 
mogelijk moet starten. 

 
Toelichting motie 7 (D66/KL/PvdA/GB): uitwerking inrichtingskaders 
klantproces in het Sociale Domein BUCH 
 

• de raad verantwoordelijk is voor de kwaliteit die de klant in 2015 van 
het dienstverleningsmodel zal gaan ervaren. 
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• de raad verantwoordelijk is voor de kaderstelling waarmee het 
klantproces vanaf de zorginkoop tot en met de evaluatie in het 
integraal dienstverleningsmodel Sociaal Domein kwalitatief vorm krijgt.  

• er in het huidige proces naar uitvoering en implementatie  onvoldoende 
interactie heeft plaatsgevonden met de raad om tot concreet gewenste  
kwaliteitskaders te komen. 

• het stuk Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein BUCH nog 
onvoldoende ingaat hoe de dagelijkse operatie er in de keten tussen 
gemeente en zorgaanbieders uitziet.  

• de voorgenomen planning geen ruimte laat om de gewenste 
kwaliteitskaders met de raad te kunnen inventariseren en vorm te 
geven in het implementatievoorstel dat de raad in september ter 
beoordeling krijgt voorgelegd. 

•  er bij ongewijzigde voortzetting van het proces voortgang risico’s 
kunnen gaan ontstaan bij de beoordeling van stukken die de raad ter 
besluitvorming voorgelegd krijgt. 

 
 
Dhr. Hietbrink, GL stemt in met het voorliggende plan met de volgende 
kanttekeningen: 1. in het Implementatieplan moet worden aangegeven of 
tegenprestaties al dan niet vrijwillig zijn 2. in het Implementatieplan moet de 
procedure betreffende de indicatiestelling worden verduidelijkt 3. GL vraagt 
zich af of financiële kaders toereikend zijn: voor GL staat kwaliteit van de zorg 
voorop. Mogelijk moet er extra geld bij 4. GL vindt het zinvol om na te denken 
over de wijze waarop snel signalen dat zaken fout dreigen te gaan, op te 
pikken 5. GL vindt dat in de uitwerking meer ruimte komt voor de PGB’s omdat 
mensen zodoende zelf hun regie kunnen voeren en kunnen meedenken over 
de wenselijke zorg. GL steunt motie 6 maar de praktische uitwerking verdient 
nog de nodige aandacht. Motie 7: GL wacht de visie van de portefeuillehouder 
af omdat niet kan worden beoordeeld wat de gevolgen zijn als motie al op dit 
moment wordt aangenomen.  
Mw. Paping, VVD stemt in met de Nota ook al maakt de fractie zich zorgen 
over de complexiteit van de decentralisaties en het tempo waarin deze worden 
doorgevoerd. Vragen: 1. komt er een frontoffice in de 3 kernen of alleen in het 
gemeentehuis 2. is huisartsen advies gevraagd over de reorganisaties 3. hoe 
wordt het Centrum Jeugd en Gezin betrokken bij de ontwikkelingen? Wordt er 
gedacht over de herintroductie van een schoolarts? Verzoek: richt een 
regionaal simpel toegankelijk alarmnummer in. Ombudsman: is een goed 
initiatief maar kan niet meteen soelaas bieden bij problemen. Graag meer 
uitleg bij de financiële consequenties en de extra middelen die beschikbaar 
komen. ICT-afstemming: als BUCH variant niet mocht voldoen, kan gemeente 
dan aanhaken bij de SRA of de SRA bij BUCH? Risicomanagement ICT dient 
te worden opgenomen in het Implementatieplan. VVD adviseert om in 
september een testomgeving ICT te laten draaien. Kengetallen ontbreken: 
hoeveel mensen in de gemeente krijgen te maken met de decentralisaties?  
Mw. Luttik, Kies Lokaal wil in het Implementatieplan een nulmeting 
(functieverdeling en uren) zodat op feiten en functies kan worden gestuurd. De 
fractie is voor het op wijkniveau aanbieden van diensten. In het 
Implementatieplan graag een uitwerking. Voor het opvangen van onvoorziene 
kosten is er al € 500.000 gereserveerd (motie VVD). Het sociaal wijkteam 
wordt niet apart geëvalueerd maar de fractie ontvangt toch graag meer 
informatie. 
Mw. Grooteman, CDA gaat akkoord met het voorliggende plan en sluit zich 
grotendeels aan bij de vorige sprekers en zal de moties steunen mits deze het 
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proces niet vertragen.  
 
Wethouder Mesu verwijst naar de veelheid door de gemeente al verstrekte 
informatie waardoor de leden van de Gemeenteraad heel goed op de hoogte 
blijken te zijn. Het klopt dat de Gemeenteraad niet zelf de kaders heeft 
gesteld. Om geen vertraging op te lopen bij de invoering adviseert hij deze 
discussie op een later tijdstip te voeren. Motie 6: de wethouder begrijpt dat de 
Gemeenteraad invloed wil uitoefenen op de implementatiefase en daarvoor 
kaders scheppen maar hij ontraadt de benoeming van een aparte 
vakcommissie die vertragend zal werken: hij adviseert een compacte 
klankbordgroep voor het stellen van de kaders en het bespreken van 
knelpunten in de implementatiefase (sneller, effectiever en Gemeenteraad kan 
zelf besluiten nemen in eigen raad). Met diverse omliggende gemeenten is 
inmiddels een tweewekelijks overleg afgesproken (onder voorzitterschap van 
wethouder Mesu). Input voor de implementatiefase uit de diverse 
gemeenteraden is welkom. Motie 7: de meeste zaken vallen onder de 
uitvoering (verantwoordelijkheid College). Hij zegt toe dat er in september een 
tijdspad komt en kan worden bekeken welke punten uit de motie worden 
meegenomen. Hij adviseert de motie aan te houden tot september. Er moeten 
nog diverse Verordeningen worden opgesteld (2e helft 2014). Tegenprestatie: 
wordt opgenomen in het Implementatieplan. De wethouder vindt dat deze een 
vrijwillig karakter moet hebben maar het is aan de Gemeenteraad. 
Indicatiestelling is aan het sociale wijkteam. Er kan desnoods expertise 
worden ingehuurd. Budgetten: voor 2014 kan een beroep worden gedaan op 
 € 500.000 bestemd voor knelpunten/invoering. Er is € 100.000 besteed. Er 
kan worden voorgesteld het overschot mee te nemen naar 2015. Indien er 
onvoldoende geld is, moet e.e.a. worden besproken. Wmo Adviesraden 
Castricum en Heiloo gaven ongevraagde adviezen. Regionale ombudsman: 
wethouder wil problemen binnen bestaande bezwaren commissie oppakken, 
naar bevind van zaken kan een aparte commissie of ombudsman worden 
overwogen. PGB en eigen regie: de wethouder wil de keuzevrijheid tussen 
zorg in natura en PGB handhaven. Frontoffice: het sociale team dient te 
worden gekoppeld aan de steunpunten van de Stichting Welzijn Bergen (in 
alle hoofdkernen). Er lopen contacten met de huisartsen (die positief zijn). 
Schoolartsen zijn nog steeds werkzaam. Klanttevredenheidsonderzoek zullen 
worden gehouden. Alarmtelefoonnummer: voorkeur van de wethouder gaat uit 
naar een plaatselijk alarmnummer maar dit moet eerst worden uitgewerkt. 
Voorzieningen moeten ook in weekends toegankelijk zijn. Toezegging: De 
meicirculaire bevat de nodige financiële gegevens en de portefeuillehouder zal 
de raad informeren over de budgetten nu nieuwe cijfers beschikbaar zijn. ICT: 
de systemen van de diverse gemeenten zullen op elkaar worden afgestemd. 
5% van de bewoners heeft te maken met de transities. Nulmeting: deze wordt 
in september in alle BUCH-gemeenten uitgevoerd. Evaluatie sociaal wijkteam 
is intern gedaan na afloop van de pilot. Zodra de evaluatie breder is 
gehouden, zal de raad worden geïnformeerd.  
 
Tweede termijn  
 
Dhr. Halff, D66 stelt dat de wethouder wel kan vinden dat de Gemeenteraad 
zeer goed is geïnformeerd, maar hij herhaalt dat de kaderstelling door de 
Gemeenteraad heeft ontbroken. De wethouder vindt de motie prematuur, 
maar deze is bedoeld als handreiking aan de wethouder (kaders t.b.v. de 
Implementatienota van september). D66 begrijpt dat getrapte besluitvorming 
vertragend kan werken maar de fractie wacht het voorstel van de griffiers over 
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een werkbare modus af (Vakcommissie dan wel klankbordgroep). Motie 7: bij 
grote zorgaanbieders bestaat het beeld dat gemeenten veelal 
niet/onvoldoende weten wat er speelt. D66 vindt het wezenlijk om heel 
nadrukkelijk inhoud te geven aan de kaderstellende taak waar zorgaanbieders 
worden gehouden. D66 handhaaft het verzoek om in september te worden 
geïnformeerd over een realistisch tijdpad.  
Wethouder Mesu vindt het een goed idee als de griffiers wordt gevraagd op 
korte termijn een werkzame modus voor te stellen die zo snel mogelijk dient te 
worden opgepakt. Hoe eerder er kan worden ‘geklankbord’, hoe beter. In 
september wordt een tijdspad aangeleverd en de wethouder hecht aan 
inbreng vanuit de Gemeenteraad (ook kaderstellend). Het is wezenlijk om 
goede afspraken met de zorgaanbieders. De Verordeningen worden door de 
Gemeenteraad vastgesteld.  
Dhr. Halff, D66 vindt het vreemd dat de 5% van de bevolking te maken krijgt 
met de transities waarvoor de kaders nog niet zijn vastgesteld terwijl de datum 
van invoering onherroepelijk is. 
Wethouder Mesu wijst erop dat de bestaande zorg per januari 2015 is 
gewaarborgd en worden geen problemen voorzien. In 2015 moet de goede 
zorg voor de jaren erna worden geregeld.  
Dhr. Hietbrink, GL meent dat motie 7 gezien de toezeggingen van de 
wethouder kan worden aangehouden in afwachting van september. 
Dhr. Halff, D66 handhaaft de moties die met enige nuancering naar zijn inzicht 
door de wethouder worden overgenomen.  
Mw. Paping, VVD gaat indachtig de kanttekeningen akkoord met de moties.  
Mw. Luttik, CDA steunt de moties. Ze wil een toezegging over de 
werkzaamheden en kosten van de sociale wijkteams en de datum waarop dit 
inzicht wordt geleverd. Nulmeting: graag een toezegging dat functies worden 
beschreven en het benodigde aantal uren wordt vermeld. Indicatiestellingen 
vereisen specifieke kennis, vandaar dat het CDA de motie steunt zodat dit 
onderwerp in het Implementatieplan wordt meegenomen.  
Mw. Kindt, PvdA ondersteunt de moties. 
Wethouder Mesu zegt toe dat de genoemde punten in de moties in het 
Implementatieplan worden meegenomen. In september is het tijdspad 
beschikbaar. De vragen over het sociale wijkteam worden schriftelijk 
beantwoord. Indicatiestelling: hierover wordt niet lichtvaardig gedacht. De 
deskundigen in het Wmo-team worden nog verder bijgeschoold en extra 
expertise kan worden ingehuurd voor complexe zaken. Voor simpele zaken 
moeten geen ingewikkelde constructies worden opgezet. Nulmeting: wordt 
opgepakt maar over nadere invulling kan nog geen toezegging worden 
gedaan.  
Dhr. Snijder, D66 vraagt naar de evaluatie van de pilot in de Egmond met het 
sociaal wijkteam en de toegezegde rapportage.  
Wethouder Mesu: er is intern geëvalueerd en hij vraagt na of deze uitkomsten 
geschikt zijn om aan de Gemeenteraad beschikbaar te stellen ter bespreking.  
Dhr. Snijder, GL vindt dat de Gemeenteraad deze evaluatie gewoon moet 
krijgen ter bespreking. 
Wethouder Mesu adviseert een agendaverzoek in te dienen bij het presidium. 
Mw. Luttik,Kies Lokaal begrijpt niet waarop de wethouder geen toezegging 
wenst te doen. 
Wethouder Mesu stelt dat de ambtelijke organisatie de handen vrij moet 
houden voor de echt urgente zaken en ook ontzien moet worden. Bij de 
nulmeting zal hij het verzoek van Kies Lokaal meenemen.  
Dhr. Roem, VVD wijst op de informatieplicht van het College. Na een interne 
evaluatie dient deze gewoon gedeeld te worden en is een agendaverzoek 
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overbodig. 
Dhr. Van Leijen, GB BES vraagt of de ambtelijke organisatie onderbemand is.  
Wethouder Mesu: er is geen capaciteitsprobleem maar van het personeel 
wordt bijzonder veel gevergd. Aanvullende verzoeken kunnen te veel worden. 

tekst ingediende 
stukken 

Tekst motie 6 (D66/KL/PvdA/GB): instellen BUCH vakcommissie 
decentralisaties 
verzoekt de griffie op zo korte termijn als mogelijk, in samenwerking met de 
griffies van de andere BUCH-gemeenten, een BUCH-brede (vak)commissie in 
te stellen die de noodzakelijke kaderstellende en richtinggevende uitspraken 
voor de onderscheiden gemeenteraden van de BUCH-gemeenten voorbereidt 
en waarin wordt gerapporteerd over de voortgang van alle zaken de 
decentralisatie Sociaal Domein betreffende. 

 
verzoekt de burgemeester, als voorzitter van de raad, toe te zien op een 
goede bestuurlijke en ambtelijke afstemming.  
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Tekst motie 7 (D66/KL/PvdA/GB): uitwerking inrichtingskaders klantproces in 
het Sociale Domein BUCH 
een inkoopbeleidsplan 2016 in BUCH verband op te stellen waar in de 
volgende kwaliteitskaders in ieder geval vorm te geven / verder uit te werken:  

 

1. Per zorgaanbieder (contractpartner) wordt er gewerkt met concrete 
kwaliteit/prestatie afspraken en niet op basis van producten.  

2. Het is inzichtelijk wat bij de inkoop van zorg concreet wordt verstaan 
onder kwaliteit. Per contractpartner is de zorgkwaliteit helder en 
meetbaar gedefinieerd. 

3. Bij de inkoop van zorg dienen in contracten de volgende zaken 
gedefinieerd te worden per doelgroep: zorgkwaliteit, begrenzing van 
zorgtijd en zorgbudget. zogenaamde "bulk" contracten moeten 
vermeden worden. Waar speciale vakinhoudelijke expertise benodigd 
is moet deze worden ingeschakeld. 

4. De uitvoering en bewaking van contractafspraken met zorgaanbieders 
is transparant en permanent door gemeente te monitoren en bij te 
sturen. De methodische en aanpak stelt de gemeente in staat om 
minimaal de volgende zaken te kunnen realiseren, te monitoren en 
periodiek in overzichten aan de Raad te kunnen rapporteren; 
• het realiseren van directe online doorgeleiding van cliënten vanuit 

de intake naar de juiste zorgpartij in het veld;  
• het monitoren van de wachtlijstomvang van aangesloten 

zorgaanbieders met wie gemeente een contract heeft; 
• het monitoren van de tijd tussen overdracht cliënt en start van de 

ondersteuning; 
• het nakomen / bewaken van afgesproken kwaliteitsvensters. Van 

alle contractpartners zijn kwalitatieve en kwantitatieve resultaat 
overzichten permanent beschikbaar;  

• objectieve cliënttevredenheid monitoring.  
5. De wettelijke regels voor privacy zijn operationeel gedefinieerd en 

gegarandeerd. Vastgelegd is wie welke informatie kan en mag inzien 
en wie niet. De digitale (beveiligde) overdracht van zorggegevens 
verloopt volgens de wettelijk vastgestelde kaders. 
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6. Er wordt geïnvesteerd in preventie. Het vroeg signaleren gebeurt 
zoveel mogelijk op lokaal niveau: in de wijken en kernen. De wijkteams 
en het maatschappelijk middenveld krijgen hierbij een centrale rol.  

7. De kwaliteit om tbv een intake een juiste diagnose voor passende 
ondersteuning te kunnen stellen is gegarandeerd. Ook ten aanzien van 
niet zichtbare meervoudige (bijvoorbeeld psychiatrische ) complexiteit. 

8. De projectleider decentralisaties in september 2014 aan de raad te 
laten rapporteren hoe het tijdspad voor de in deze motie genoemde 
elementen eruit ziet. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

stemming Het besluit is unaniem (22) aangenomen 
 
Motie 6: voor D66 (3), KL (6), PvdA (2), GB (2), VVD (3), CDA (3); tegen GL 
(3). De motie is met 19 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
Motie 7: voor D66 (3), KL (6), PvdA (2), GB (2), VVD (3), CDA (3); tegen GL 
(3). De motie is met 19 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 
 

 
agendapunt  16. Voorstel betreft het voor kennisgeving aannemen van het 

 onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie ‘Vastgoedbeleid 
 en uitvoering gemeente Bergen’ en het vaststellen van de daaruit 
 volgende acties voor het college  

voorgesteld 
besluit 

- De rapportage Onderzoek vastgoedbeleid en uitvoering gemeente Bergen 
van de Rekenkamercommissie voor kennisgeving aan te nemen. 

- Het college te verzoeken in het najaar van 2014 te rapporteren over de 
stand van zaken van de implementatie van de werkzaamheden 
voortvloeiende uit de Nota Vastgoed Portefeuille Management en de 
voortgang van de uitvoering van de overgenomen aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie. 

- In het najaar van 2014 op basis van een startnotitie van het college nagaan 
of er aanvullend beleid moet worden vastgesteld voor de doelstellingen van 
het vastgoedbeleid en risicomanagement. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeiler, GB BES stemt in met het voorstel dat naar het oordeel van de 
fractie een goede aanzet is voor een vervolg van het College zodat de 
Gemeenteraad zorgvuldige besluiten kan nemen. 
 

stemming Het raadsbesluit wordt unaniem aangenomen. 

besluit  
De raad heeft conform besloten. 
 

 
agendapunt  17. Twee moties vreemd aan de orde van de vergadering 

 
samenvatting 
besprokene 

Gezien het tijdstip worden de twee moties vreemd aan de orde van 
vergadering doorgeschoven naar de raad van 1 juli 2014. 
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agendapunt  18. Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

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

 
 
Bergen, 4 juli 2014 
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