
 
 

Verslaglegging:  
 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 15 mei 2014 

 
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. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L. Damink (KL), mw. W. Grooteman 
(CDA), dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. M. Halff (D66), dhr. A., Hietbrink (GL),  
dhr. P. v. Huissteden (PvdA), dhr. R. Karels (KL), mw. K. Kindt (PvdA), dhr. K. 
van Leijen (GB), mw. J. Luttik-Swart (KL), dhr. J. Mesu (CDA), mw. M. van 
Orden (GL), mw. A. Paping (VVD), dhr. C. Roem (VVD), dhr. M. Smook (KL), 
mw. E. Trap (KL), dhr. M. Wals (D66), dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. D. Zwart 
(CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

Dhr. C. Roem, dhr. A. Hietbrink, dhr. J. Mesu 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. W. Bierman 

afwezig 
 

dhr. J. Houtenbos (VVD), dhr. H. Snabilie (KL), dhr. J. Snijder (D66) 
 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

 
Er is geen vragen halfuur. 

 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

besluit  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
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agendapunt  3.  Bespreking resultaat formatieproces 

samenvatting 
besprokene 

Mw. E. Trap, KL, geeft via een chronologisch overzicht, informatie over het 
proces tot de college vorming. De verkiezingen hebben geleid tot een enorme 
verschuiving in de zetelaantallen in de raad. De informateur, de voormalig 
gemeentesecretaris de heer R. Groninger, heeft op basis van gevoerde 
gesprekken de conclusie getrokken dat naar voren is gekomen dat KL, D66 en 
CDA met elkaar een coalitie willen vormen en een vierde partij er bij willen 
hebben ter verbreding van de steun in de raad. Alle partijen stemmen in met 
het rapport van de informateur. VVD en Gemeentebelangen geven aan dat zij 
niet verder deelnemen aan de collegevorming. Wel wordt afgesproken dat alle 
partijen programmatische inbreng zullen leveren. Na afzonderlijke gesprekken 
met GL en PvdA, besluiten de drie beoogde coalitiepartijen gezamenlijk dat zij 
voor de PvdA als vierde partij kiezen.  
 
Mw. Luttik – Swart, KL, geeft een nadere duiding van het coalitie akkoord. Het 
kan gezien worden als een kapstok, waaraan gezamenlijk met inwoners en de 
hele raad de hangertjes (de uitvoeringsmaatregelen) gehangen worden. Dit is 
een bewuste keuze, juist ruimte bieden aan het meetbaar formuleren van de 
concrete uitvoeringmaatregelen. Effectief, positief en oplossingsgericht wil de 
coalitie zijn. Onze inwoners maken zich zorgen over het voorzieningen niveau, 
daarom inzetten op vitale en toekomstbestendige kernen, met de juiste 
basisvoorzieningen. We richten ons daarbij op de eigen kracht van de 
inwoners, hun ideeën en initiatieven, om zo ook met elkaar, raad en 
samenleving, te bouwen aan een vertrouwensfundament. 
Gezien de hoge lastendruk, worden de opbrengst OZB, het Rioolrecht en de 
parkeermetertarieven in 2015 niet verhoogd, wordt het ambitieniveau niet 
verhoogd maar de lopende projecten tot een goed einde gebracht. 
De mensgerichtheid die wij voorstaan, dient nadrukkelijk tot uiting te komen in 
de uitvoeringsaspecten bij het leveren van zorg en welzijn, want de nadruk 
van de veranderingen in het sociale domein, liggen daar. 
 
Voor dhr. Hietbrink, GL, is het ontbreken van de gewenste openheid en 
transparantie bij het formatieproces een gemiste kans. GL heeft het goed 
gedaan bij de verkiezingen en kent een stabiele aanhang, is de tweede partij 
geworden. Dat GL niet deelneemt aan de coalitie komt door schaduwen uit het 
verleden (een breuk in de vorige coalitie door verstoorde verhoudingen), 
veranderde inzichten bij het CDA en vooral door het overstappen van een 
voormalig raadslid van GL naar D66 als wethouder. Dat KL deelneemt aan de 
coalitie is een democratische noodzaak, dat GL niet deelneemt een 
democratisch gemis. Bij de coalitie is de vorm bindmiddel, niet de inhoud, GL 
zal op inhoud blijven reageren. 
 
Schorsing. 
 
Mw. Luttik – Swart, KL, houdt het bij haar eerdere verklaring over het coalitie 
akkoord.  

 
 

BENOEMINGEN 
 

agendapunt   
4.a   Voorstel betreft het vaststellen van het coalitie-akkoord, als  
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  onderlegger voor de werkzaamheden van het college 

voorgesteld 
besluit 

Het coalitieakkoord 2014-2018 “de gemeente zijn we samen!”, vast te stellen 
als onderlegger voor de werkzaamheden van het college. 

samenvatting 
besprokene 

 
Dhr. Roem, VVD, constateert dat het coalitie akkoord geen kompas is, geen 
richting geef, hij mist de oplossingsgerichtheid bij een groot aantal opgenomen 
zaken en zet vraagtekens bij het kunnen opkomen voor het algemeen belang 
door inwoners. De VVD onderschrijft de noodzaak tot lastenverlichting, dat is 
in het coalitie akkoord mager ingevuld en niet uitgewerkt. De link met de 
Perspectiefnota 2015 is niet gemaakt, daarin is er sprake van een structureel 
overschot van € 50.000, dat is bitter weinig en noopt tot het maken van 
scherpe keuzes, deze worden niet gemaakt. Het akkoord levert eerder lasten 
verzwaring op dan verlaging. Het is een open einde regeling met de sfeer van 
een jaarcontract. 
 
Dhr. Van Leijen, GB, geeft aan dat de kernen niet in evenwicht zijn gezien de 
onevenwichtigheid van de opgenomen projecten per kern. Dat de teksten bij 
onderwerpen als de bibliotheekvoorzieningen, het fietspad Bergen aan Zee – 
Egmond, de cultuurnota, de sporthal in Egmond aan Zee, de brandweer 
kazerne niet kloppen met reeds genomen besluiten. KL weet dat misschien 
niet maar de andere coalitiegenoten moeten beter weten. 
Veel punten zijn simpelweg een voortzetting van beleid, de financiële 
onderlegger wordt gemist. GB kan geen verantwoordelijkheid nemen voor een 
één jarig coalitie akkoord en zullen tegen stemmen. 
 
Met behulp van het voorlezen van delen uit het sprookje ‘de kleren van de 
keizer’ geeft de heer Hietbrink, GL, aan dat er niets te zien is van de nieuwe 
aanpak van de coalitie, dat er geen sprake is van de aangekondigde 
cultuuromslag naar een participerende gemeente. Het coalitie akkoord is niets 
nieuws onder de zon, ook al zegt men dat wel. En hoe snel komt men daar 
achter. En er staat niet in wat de maatregelen zijn voor lasten verlaging, 
kosten en een financiële onderbouwing is er niet. 
GL zal tegen de benoeming van de wethouders stemmen om een signaal af te 
geven over de onevenwichtige portefeuilleverdeling. 
 
Schorsing. 
 
Dhr. Halff, D66 ondersteunt van harte de door D66 gevraagde overstap van 
het voormalige raadslid van GL naar D66 als wethouderskandidaat, hij doet 
een aanbeveling voor haar benoeming. 
 
Mw. Luttik – Swart, KL, heeft goede nota genomen van de opmerkingen en 
kanttekeningen bij het coalitie akkoord, deze zullen meegenomen worden bij 
de nadere uitwerking ervan. Op een positieve en oplossingsgerichte wijze. 
Bij interruptie geeft de heer Roem aan nu antwoord te willen hebben. 
 
De voorzitter zegt dat duidelijk is aangegeven dat op de kanttekeningen 
ingegaan zal worden bij de uitwerking. 
 

stemming Raadsbesluit voor: KL (5), D66 (2), CDA (3), PvdA (2); tegen: GL (3), GBB (3), 
VVD (2). Het besluit is met 12 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 
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besluit De raad heeft conform besloten. 

 
 
 

agendapunt   
4b.   Voordracht wethouders - Benoeming wethouders 

voorgesteld 
besluit 

 
Mw. Luttik – Swart, KL: draagt de heer R. Zeeman voor als kandidaat 
wethouder; 
Dhr. Halff, D66: draagt mevrouw O. Rasch voor als kandidaat wethouder; 
Dhr. Zwart, CDA, draagt de heer J. Mesu voor als kandidaat wethouder; 
Mw. Kindt, PvdA, draagt de heer A.P. van Huissteden voor als kandidaat 
wethouder. 
 

samenvatting 
besprokene en 
uitslag stemming 

De raad benoemt de leden Mw. Braak – van Kasteel. Mw. Kindt en de heer 
Halff tot Commissie voor de geloofsbrieven en tot stembureau. 
 
Mw. Braak – van Kasteel, voorzitter commissie geloofsbrieven, leest het 
proces – verbaal voor: 
De onderzoekscommissie heeft vastgesteld, dat dhr. J. Mesu, dhr. A.P. van 
Huissteden, dhr. R. Zeeman en mw. O. Rasch voldoen aan de voor het 
wethouderschap geldende vereisten en geen functies (ambten) vervullen die 
niet verenigbaar zijn met het wethouderschap.  
 
Er wordt tot schriftelijke stemming overgegaan. 
 
Mw. Braak – van Kasteel, voorzitter stembureau, leest het proces-verbaal van 
de uitslag voor: 
Aantal aanwezige raadsleden op het moment van stemming : 20 
Aantal ingeleverde stembriefjes     : 20 
Aantal niet behoorlijk ingevulde stembriefjes BLANCO : 2 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen                           :18 
Aantal uitgebrachte stemmen op dhr. J. Mesu 15 voor  3 tegen  
Aantal uitgebrachte stemmen op  
dhr. A.P. van Huissteden :                                  13 voor  5 tegen 
Aantal uitgebrachte stemmen op mw. O. Rasch 13 voor  5 tegen  
Aantal uitgebrachte stemmen op dhr. R. Zeeman   14 voor  4 tegen 
Aantal uitgebrachte stemmen op andere  
kandida(a)t(en) : dhr. A. Hietbrink                               1 voor 
Dit betekent, dat een volstrekte meerderheid van de raad zoals bedoeld in 
artikel 30 van Gemeentewet zijn stem heeft uitgebracht op de volgende 
kandidaten: 
Naam: dhr. J. Mesu,  dhr. A.P. van Huissteden, Mw. O. Rasch, dhr. R. 
Zeeman. 
 
De vraag van de voorzitter of zij hun ambt aanvaarden, beantwoorden zij met: 
ja. 

 

De burgemeester leest hierna de tekst van de eed en belofte voor, 
De heer Mesu zegt: zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
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Mw. Rasch en de heren van Huissteden en Zeeman zeggen: dat verklaar en 
beloof ik. 
 
Vergezeld van applaus en onder aanbieding van een boeket bloemen, 
feliciteert de burgemeester de wethouders met hun benoeming.  

 
besluit • de heer J. Mesu te benoemen als wethouder van de gemeente Bergen, de 

tijdsbestedingsnorm bedraagt 1,0 fte. 
• Mevrouw O. Rasch te benoemen als wethouder van de gemeente Bergen, 

de tijdsbestedingsnorm bedraagt 1,0 fte. 
• de heer A.P. van Huissteden te benoemen als wethouder van de 

gemeente Bergen, de tijdsbestedingsnorm bedraagt 1,0 fte. 
• de heer R. Zeeman te benoemen als wethouder van de gemeente Bergen, 

de tijdsbestedingsnorm bedraagt 1,0 fte 
 

 
agendapunt   

5.  Toelating en beëdiging raadsleden 

voorgesteld 
besluit 

toe te laten als lid van de raad van de gemeente Bergen (NhH): 
• van der Leij, A.H. (André) m 
• Ooijevaar, P.K.H.M.M. (Per) m 

 
samenvatting 
besprokene 

Mevrouw Braak-van Kasteel, voorzitter van de onderzoekscommissie deelt 
mede dat is vastgesteld, dat dhr. A.H. van der Leij en dhr. P.K.H.M.M. 
Ooijevaar voldoen aan de voor het raadslid geldende vereisten en geen 
functies (ambten) vervullen die niet verenigbaar zijn met het 
raadslidmaatschap. 
 
De burgemeester leest hierna de tekst voor van de belofte en eed.  
De heer Van der Leij zegt: dat verklaar en beloof ik. 
De heer Ooijevaar zegt: zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
Vergezeld van applaus en onder aanbieding van een boeket bloemen, 
feliciteert de burgemeester de heren Van der Leij en Ooijevaar met hun 
benoeming tot raadslid. 
 

besluit  
Conform besloten. 
 

 
 
agendapunt   

6.  Benoeming burgercommissieleden 

voorgesteld 
besluit 

de volgende leden te benoemen als burgercommissielid namens de fracties: 

Fractie D66: de heer P. de Lange 
Fractie PvdA: de heer J.C. Bekius 

besluit Zonder stemming conform besloten. 
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agendapunt   
7.  Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

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

 
 
Bergen, 20 mei 2014. 
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