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STAPPEN VOORUIT! 
 
Om te beginnen wil KIES Lokaal het college een compliment maken met de voorliggende 
begroting. Dit college is erin geslaagd om eindelijk de bewoners te ontlasten. U bent na jaren 
in staat om de OZB zo min mogelijk te laten stijgen en ook de parkeertarieven t.o.v. 2013  te 
bevriezen. Ook bent u erin geslaagd om de rioollasten niet te verhogen. KIES Lokaal wil een 
‘gezonde financiële huishouding’. Op dit ogenblik betalen wij ruim 3,5 miljoen aan rente. Als 
wij de komende jaren minder lenen zal de rente dalen en met die besparing kunnen wij weer 
investeringen doen voor onze inwoners.  Dit betekent dat er verantwoorde keuzes moeten 
worden gemaakt waarbij het aantonen van nut en noodzaak voorop staat. Wij verwachten 
dat de komende jaren extra geld nodig is voor de zorgtaken die op ons afkomen. Wij moeten 
goed voorbereid zijn om deze taken op te vangen. Iedereen moet recht houden op 
voldoende hulp en zorg.  
 
Naast de voorstellen om de lasten van onze inwoners te beperken, proeft KIES Lokaal met 
dit nieuwe bestuur ook een aanzet om te komen tot een cultuurverandering, waarin het 
college al stappen heeft gezet. Misschien klinkt het woord cultuurverandering wat ‘zwaar’ 
maar waar het om gaat is een oplossingsgerichte houding van zowel bestuurders als de 
medewerkers van onze gemeente. KIES Lokaal hoopt en verwacht dat medewerkers en 
bestuur van onze gemeente meer gebruik gaan maken van de kennis, kunde en creativiteit 
van inwoners. Ook hier is een eerste stap gezet door bij projecten de inwoners, te motiveren 
om alternatieve plannen voor te leggen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld ideeën, adviezen en 
oplossingen die men wil aandragen. Inmiddels is dit ook opgepakt door de portefeuillehouder 
en dit is weer een stap vooruit. KIES Lokaal zelf is heel toegankelijk middels een inloop- en 
een telefonisch spreekuur en hoort dat de inwoners dit als positief ervaren. 
Bij verandering hoort ook dat wij steeds meer naar de inwoners toe gaan en dat de 
medewerkers van de gemeente de diensten zoveel mogelijk aan huis aanbiedt. Er zijn al 
gemeenten die zonder gemeentehuis werken.  
Een andere stap vooruit is een platform voor inwoners die een presentatie  of informatie 
willen geven. Deze bijeenkomsten zijn nu een paar keer geweest en wij hebben de indruk 
dat mensen zich hierdoor meer en beter ‘gehoord’ voelen. 

Terug naar de ombuigingsvoorstellen uit de begroting. Het meest vervelende punt in deze 
begroting is voor KIES Lokaal de verhoging van de toeristenbelasting. Dit is iets dat wij liever 
niet hadden gezien. KIES Lokaal weet dat het toerisme de economische motor is van onze 
gemeente. Maar na de verkiezingen geconfronteerd worden met  

een extra bezuinigingsronde maakt keuzes maken moeilijk. De inwoners nog meer belasten, 
terwijl wij al in de top staan is voor ons geen optie. Daarentegen is ook de forse verhoging 
van de toeristenbelasting met € 0,40 iets dat wij niet willen. Wij pleiten voor een verhoging 
van € 0,30 zodat het € 1,75 wordt. Een verhoging van ruim 20% ipv bijna 30 % is voor ons 
méér dan voldoende. U moet niet vergeten dat iedereen al jaren wordt geconfronteerd met 
een stijging van de (lokale) lasten en uiteindelijk gaat het om de optelsom van al die ‘kleine’ 
bedragen. Wij zijn blij dat groepen met kinderen tot en met 17 jaar worden ontzien, dat stemt 
ons in ieder geval tevreden. De belofte van de wethouder een ander, procentueel systeem, 
als vervanging van het huidige systeem in te gaan voeren, verzacht de keuze enigszins. Wij 
gaan er dan ook vanuit dat het nieuwe systeem de lasten daar legt waar ze het makkelijkst te 
dragen zijn. KIES Lokaal vindt dat de toerist geen melkkoe mag zijn en het is van groot 
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belang dat onze gasten Bergen blijven bezoeken. Ondernemers willen inzicht in de 
besteding van de inkomsten uit de toeristenbelasting. Kan de wethouder daarin tegemoet 
komen? Tevens zal er meer aandacht moeten komen om de te innen TB bij de particuliere 
verhuurders te optimaliseren. Door meer inzicht te krijgen in het aanbod van de particuliere 
verhuur en een betere handhaving hierop verwachten wij een stijging van de inkomsten van 
de toeristenbelasting.  

Als afsluiting; Als we het over verandering hebben, moeten we wel eerst bij onszelf beginnen 
en daarna met onze omgeving aan de slag gaan. Dit vereist enige zelfreflectie. De bedoeling 
is dat een cultuuromslag resulteert in positieve acties die voor alle partijen, bestuurders, 
inwoners en leefomgeving, toeristen en ondernemers meerwaarde oplevert. Een voorstel 
van KIES Lokaal hoe dit op te starten zal in het presidium worden aangeboden. 
 “Het KAN  dus anders”…………we zien dat de ‘stappen’ van dit college resultaat heeft 
opgeleverd. Wij vertrouwen erop dat de vervolgstappen zullen leiden tot de gewenste 
veranderingen voor onze inwoners. 
 
 
Namens de fractie van KIES Lokaal 
 
Janina Luttik-Swart 
Else Trap 
Ron Karels 
Hugo Snabilie 
Michel Smook 
Leon Damink 

  

 

  





Inleiding 

De komende jaren komt er veel op gemeenten af. Ook op de gemeente Bergen. Vooral in het sociale 
domein krijgen we er taken bij die om een zorgvuldige en ruimhartige invoering vragen. Dat vraagt 
om regie van de lokale overheid en een begroting die de lasten eerlijk verdeelt. De eerste begroting 
van het nieuwe college slaagt daar naar onze mening niet in. Het is een onevenwichtige begroting 
die bepaalde groepen de rekening laat betalen voor populistische maatregelen die geen zoden aan de 
dijk zetten.  

Vandaar dat wij een tegenbegroting presenteren: een tegenbegroting waarin de lasten eerlijker 
worden verdeeld en de toeristenbelasting niet exorbitant hoeft te worden verhoogd, een 
tegenbegroting waarin geen taakstellende bezuiniging is opgenomen voor de reddingsbrigade maar 
wel geld voor nieuw beleid, een tegenbegroting bovendien waarin het vangnet voor de invoering van 
de decentralisaties in het sociale domein wordt verstevigd. 

Wat is er mis met de begroting van het college? 

De coalitie heeft afspraken gemaakt over de lokale lasten. Die zijn hoog in onze gemeente en de 
coalitie wil daarom dit jaar de OZB en de rioolheffing niet verhogen. Dat kost meer dan 300.000 
euro. Het is een ondoordachte politieke keuze die verstrekkende consequenties heeft voor de 
begroting: de mensen die het toch al goed hebben profiteren het meeste van de tijdelijke bevriezing 
van het OZB tarief en de egalisatievoorziening voor de rioolheffing gaat door een extra uitname van 
meer dan 150.000 euro in de min. Dat laatste is niet toegestaan zoals ook het college inmiddels zelf 
schriftelijk heeft bevestigd. 

Maar dat levert onze inwoners dan toch wel iets op? Lagere of gelijkblijvende lokale lasten? Helaas 
niet. De lokale lasten gaan volgend jaar omhoog omdat de afvalstoffenheffing niet wordt bevroren. En 
het jaar daarna wordt de schade die in 2015 is berokkend verhaald op onze inwoners door een forse 
verhoging van de OZB en de rioolheffing. De burger krijgt dus een sigaar uit eigen doos. Over vier 
jaar betaalt de gemiddelde woningbezitter 8,5% meer aan lokale lasten, de gemiddelde huurder 
10%. De belofte dat lastenverzwaring zou worden voorkomen wordt door de coalitie nu al gebroken. 

Een duur cadeau dus, waar onze inwoners bovendien niets mee opschieten. En wie betaalt de 
rekening? Onze toeristische ondernemers en onze bezoekers die een exorbitante verhoging van de 
toeristenbelasting gepresenteerd krijgen. Maar liefst veertig cent per persoon per nacht komt er 
bovenop het bestaande tarief! Als zoethoudertje krijgt een deel van de toeristische ondernemers 
(diegenen met een groepsaccommodatie die jeugdigen in educatief verband ontvangen) een 
douceurtje onder het mom dat Bergen hierdoor een "kindvriendelijke toeristische verblijfplaats" zou 
worden. Dat mag het college uitleggen aan de vele gezinnen die onze gemeente bezoeken en die 
volgend jaar voor een weekje vakantie meer dan tien euro extra moeten gaan betalen. 

Kan het anders? 

Ja, natuurlijk. GroenLinks komt daarom met een tegenbegroting die eerlijker is en die bovendien 
ruimte laat voor nieuw beleid. Tegelijkertijd schrappen wij de exorbitante verhoging van de 



toeristenbelasting en de taakstellende bezuiniging van het college op de reddingsbrigade. Tot slot 
stellen wij voor de reserve die er is voor het sociale domein aan te vullen met een half miljoen euro. 

Uitgangspunten  

GroenLinks hanteert voor haar tegenbegroting de volgende uitgangspunten: 

• Voor de OZB wordt een inflatiecorrectie toegepast (1,25% in 2015, 2% in de jaren daarna) 
• Voor de rioolheffing wordt het vastgestelde tarief gebruikt uit de begroting 2014-2017 
• Het tarief voor de toeristenbelasting wordt €1,50 p.p. per nacht (nu €1,45) 
• Het parkeertarief wordt €1,95 per uur (nu € 1,90) 

Meerjarig leidt dat tot een ontwikkeling van de lokale lasten die vergelijkbaar is met het voorstel in de 
begroting van het college.  

���  

���  

Hebben we daarmee een sluitende begroting? Nee, nog niet. Daarvoor moeten we iets doen aan ons 
spaargedrag. De afgelopen vier jaar is er 2,9 miljoen euro vanuit het positieve rekeningresultaat naar 
de algemene reserve geschreven. Volgend jaar komt daar nog eens 3,7 miljoen euro bij vanuit de 
NUON aandelen. Onze algemene reserve groeit mede daardoor van 19,2 miljoen euro dit jaar naar 
23,5 miljoen euro in 2018. De groei van de reserve wordt ook gerealiseerd doordat we naast deze 



incidentele stortingen elk jaar een klein vast bedrag  inleggen en twee procent sparen van het totale 
bedrag dat we in reserve hebben. Dat spaarbedrag is fors en wordt steeds forser door de groeiende 
reserve. Dat is nu al bijna 450.000 euro per jaar en groeit richting het half miljoen. Een beetje sparen 
kan geen kwaad, maar dit lijkt ons teveel van het goede. We stellen daarom voor om het 
rentepercentage met ingang van 2016 bij te stellen van 2 naar 1%.  

De taakstellende bezuiniging op de reddingsbrigade schrappen wij. Als het levensreddende werk van 
de reddingsbrigade goedkoper kan worden gedaan dan nu het geval is dan horen we dat ongetwijfeld 
in 2016 als er opnieuw een dienstverleningsovereenkomst moet worden afgesloten. Wij gaan er van 
uit dat de portefeuillehouder daar scherp op zal zijn. Nu een taakstellende bezuiniging opnemen 
terwijl we vorig jaar net meer geld beschikbaar hebben gesteld vinden wij zwalkend beleid. 

Nieuw beleid 

Daarmee hebben we niet alleen een sluitende begroting maar ook ruimte voor een paar zaken die 
naar onze mening ontbreken in deze begroting. 

1. We hebben ons verbaasd over het feit dat de planvorming over het centrum van Bergen aan Zee 
in deze begroting weer ontbreekt. Bij het coalitieakkoord hebben we dat al gesignaleerd. 
Aangezien er niets is veranderd moeten we maar aannemen dat het niet meer gaat om een 
vergissing maar dat de coalitie echt heeft besloten om Bergen aan Zee vier jaar te negeren. 
Waarom wel plankosten reserveren voor Dorp en Duin en Schoorl Klopt! maar niet voor de 
planvorming in Bergen aan Zee? En dat terwijl voor Bergen aan Zee wel een structuurvisie is 
vastgesteld en voor beide andere kernen niet. GroenLinks vindt dat een onbegrijpelijke keuze, 
die ook nergens wordt toegelicht. Wij reserveren voor de komende twee jaren elk jaar 20.000 
euro om de planvorming in Bergen aan Zee verder te helpen. 

2. Wij hebben eerder al aangegeven dat wij het onderhoud van de fundamenten van het Slot in 
Egmond aan den Hoef belangrijk vinden. Het college heeft in september besloten - in afwijking 
van een eerder besluit van de raad - het onderhoud uit te stellen in afwachting van de 
planvorming rond het Slotkwartier. Dat terwijl er een onderhoudsrapport ligt waarin de staat van 
onderhoud van de fundamenten als slecht wordt omschreven. Dat is blijkbaar het nieuwe 
erfgoedbeleid van dit college. Zoals de wethouder het al zei in zijn blog: "En wat gebeurt er als 
we niets doen? Dan blijft het toch ook gewoon een ruïne?" Als het niet zo treurig was, zou je 
denken dat het bedoeld was als grap. Wij pleiten er voor nu eindelijk eens onderhoud te plegen 
aan de fundamenten en dat onderhoud niet te koppelen aan planvorming die al vele jaren op 
zich laat wachten. Onderhoud en plannen maken zijn gewoon twee verschillende dingen. Wij 
dienen op dit punt een motie in. Voor het begrotingssaldo heeft dit geen consequenties omdat 
het onderhoud (op dit moment nog) in de begroting is opgenomen. 

3. Volgend jaar loopt de Millennium gemeente campagne af. Er is echter geen geld meer voor 
gereserveerd in de begroting. We zijn laat ingestapt als gemeente, nu lijken we de campagne ook 
nog vroegtijdig te verlaten. GroenLinks is daar geen voorstander van. Om de campagne op een 
goede manier af te ronden stellen wij voor om in 2015 15.000 euro beschikbaar te stellen. Wij 
vinden het bovendien een goed idee als er volgend jaar wordt nagedacht over de manier waarop 
de gemeente in de jaren na 2015 kan deelnemen aan een vervolg op de Millennium gemeente 
campagne. Om die reden hebben we het bedrag van 15.000 euro structureel opgenomen in de 
begroting. 

4. GroenLinks wil inwoners bij beleid betrekken en initiatieven van bewoners stimuleren. Om 
participatie te vergroten zijn veel initiatieven waarbij aansluiting kan worden gezocht zoals 



crowdfunding voor gemeenten en de G1000 in Amersfoort. GroenLinks wil dat er volgend jaar 
een aantal pilots worden gestart en dat er beleid wordt opgesteld. Wij stellen daarvoor structureel 
30.000 euro beschikbaar. 

5. Tot slot willen wij dat de reeds bestaande reserve voor de transitiekosten die samenhangen met 
de decentralisaties wordt opgehoogd. Volgend jaar moeten we echt handen en voeten gaan 
geven aan onze taken in het sociale domein en van de bestaande reserve is ongeveer de helft 
gebruikt. Om volgend jaar wendbaar te zijn en voldoende middelen beschikbaar te hebben 
willen wij uit de algemene reserve een half miljoen euro in de reserve storten. 

Meerjarig leidt dat tot het volgende sluitende begrotingssaldo 

���  
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Jukebox democratie met perspectief en realiteitszin.  

Voorzitter, wij zijn blij! Blij dat zovelen momenteel de weg weten te vinden naar de inspraak 
en de besluitvorming. Politiek leeft en burgers hebben de verwachting dat hun inspanning en 
bijdrage er toe doet. Die initiatieven moeten we omarmen en koesteren.  

Wat D66 betreft mogen we dit veel structureler en interactiever deel uit laten maken van 
onze standaard werkwijze om tot besluitvorming te komen. De democratie moet verder gaan 
dan het publiek dat een inspraakavond of vergadering bezoekt.  

Het publiek – de burger – moet via internet vanuit de thuissituatie een plan kunnen bekijken, 
snel thuis kunnen raken in de achtergronden, de randvoorwaarden, knelpunten enz. 
Daarnaast moet de burger ook online feedback kunnen geven – al dan niet in een 
afgeschermde omgeving – zoals sociale media die mogelijkheid op dit moment ook biedt. 
Het resultaat van alle feedback is te bekijken door bestuurders, beleidsmakers en uiteraard 
onze burgers.    

Zo wordt ook direct gepeild of een plan, of een ingebrachte variant vanuit de inspraak, 
voldoende draagvlak heeft om mee verder te gaan. Dat is een nieuwe manier van 
communiceren die deze coalitie voor ogen had bij haar aantreden. Meegaan met je tijd op 
het moment dat je merkt dat het ‘winkelaanbod’ moet worden aangepast.  

Dat geeft het gemeentebestuur ook handvatten om een pas op de plaats te maken en niets 
te doen als het alle kanten opgaat. Het voorkomt dat er onnodige kosten worden gemaakt, 
ambtelijke capaciteit   en externe bureaus eindeloze varianten maken die uiteindelijk 
sneuvelen.  Het voorkomt ook dat we elkaar eindeloos bezighouden. We kunnen ons 
effectief richten op de deuren die open staan in plaats van eindeloos proberen deuren open 
te krijgen.  

Realpolitik heet dat.  

Een wijze van politiek bedrijven waarbij realistisch naar de haalbaarheid wordt gekeken. 
Zowel bedrijfsmatig als maatschappelijk. Het voorkomt dat je aan het eind van de rit net 
zover bent als wanneer je er niet aan zou zijn begonnen.  

Voorzitter, maar geen platte jukebox democratie van: “men vraagt en wij draaien”. In ons 
voorstel moet de Raad ook steeds weer haar eigen afweging blijven maken en 
verantwoordelijkheid durven nemen. Immers, wij zijn ingehuurd om besluiten te nemen en 
het algemeen belang daarbij mee te wegen. 

We  verwachten dat het college snel met een voorstel komt om dit coalitievoornemen 
handen en voeten te geven en de gemeenteraad hierbij betrekt.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek


Toerisme, initiatief en innovatie 

Voorzitter, in het verlengde van wat ik zojuist zei:  het nieuwe strand van Camperduin  biedt 
mogelijkheden die goed zijn voor ondernemers, onze burgers en niet in de laatste plaats 
voor degene die onze kuststreek bezoeken.  

Toerisme is en blijft de economische aanjager van onze lokale economie. Daar moeten we 
voortdurend alert op zijn. Alleen maar op de winkel passen en alles bij het oude laten zet je 
op achterstand. In het coalitieakkoord hebben we daarom uitgesproken 
voorwaardenscheppend te willen zijn voor ondernemers en instellingen die vernieuwende 
concepten hebben en innovatief willen zijn om alle kernen binnen onze gemeente op de 
kaart te zetten.  

Wij verwachten dat we samen met de nieuwe mogelijkheden van interactieve communicatie 
de juiste keuzes kunnen maken en daarin samen met ondernemers kunnen en mogen 
optrekken.     

 

Bij financiën achter het stuur zitten in plaats van achterin de bus  

Voorzitter, de decentralisatie van taken naar gemeenten heeft er voor gezorgd dat we het 
komend jaar te maken hebben met onbekende factoren die in meer of mindere mate een 
effect hebben op ons huishoudboekje.  

Dat is uiteraard ieder jaar het geval maar het komend jaar zal het extremer zijn dan 
voorgaande jaren. Waar we bijvoorbeeld in de september circulaire nog geconfronteerd 
werden met aanzienlijke wijzigingen zullen we in december opnieuw worden geconfronteerd 
met een circulaire waarvan we de financiële impact nog niet kennen. Groen Links neemt hier 
in haar tegenbegroting al een voorschot op.  

Teveel hebben wij het gevoel dat de bestaande P&C cyclus een snelkookpan is geworden 
waarin we  wat ingrediënten in de pan gooien en kijken of het resultaat kan worden 
opgediend. We opereren met die werkwijze te  reactief en hobbelen teveel achter de feiten 
aan.  

We hebben met de huidige P&C cyclus geen  lokale buienradar en geen enkele waarborg 
dat we risico’s kunnen reduceren in een vroegtijdig stadium.  

D66 pleit er daarom voor om de doelstelling en functionaliteit van de Commissie van 
Onderzoek uit te breiden. Het algemeen reglement van deze commissie  geeft de ruimte om 
de raad bij te staan in het uitvoeren van zijn controlerende verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, de advisering over de financiële functie en de rekenkamerfunctie in de meest 
brede zin van het woord. 

Artikel 84 stelt dat de raad de bandbreedte en reikwijdte van deze commissie bepaalt. 

Doel is, wat ons betreft, om in een vroegtijdig stadium te kunnen anticiperen op 
ontwikkelingen en de Raad en de Algemene Raadscommissies gevraagd en ongevraagd te 
kunnen adviseren. Ook de kaders voor  inrichting en vormgeving van de begroting kunnen 
hier deel van uitmaken.  



Denk bijvoorbeeld maar aan een nieuw integraal hoofdstuk Sociaal Domein. Indien we de 
steun van de collega’s hier in de raad krijgen kan dit initiatief nog in december naar de raad.   

 

 

Lastenniveau en begroting 

Voorzitter, ik sluit af. D66 is blij met de trendbreuk met het steeds maar verhogen van de 
woonlasten. Voor 2015 is deze lastenverlichting ingeboekt en volgend jaar zullen we 
bekijken of deze benadering structureel houdbaar is.  

Het niet verhogen van de parkeermetertarieven steunen wij van harte. Ten aanzien  van het 
verhogen van de toeristenbelasting zijn wij van mening, dat onze gemeente de tarieven nu 
aanpast aan andere ECHT toeristische gemeenten en in de pas gaat lopen.   

Wij zien met belangstelling de reactie van de wethouder van financiën tegemoet m.b.t. de 
voorstellen die worden gedaan. Hij kan uiteraard op onze steun rekenen, omdat het college 
aan een voor D66 belangrijke voorwaarde voldoet: een sluitende meerjarenbegroting. 
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 Inleiding 

Voor u ligt de tegenbegroting 2015 van de VVD fractie Bergen nh. In deze begroting zetten 

wij uiteen waarom de begroting 2015 van het College van Bergen (Kies Lokaal, D66, CDA en 

PvdA) naar ons idee de verkeerde keuzes maakt en weinig onderscheidend is. De begroting 

is een product van oude politiek: weinig hervormend en zoveel mogelijk alles bij het oude 

laten. Zelfreflectie op het eigen functioneren van de organisatie annex gemeente Bergen 

ontbreekt. Natuurlijk, ook wij zijn ons bewust van de ombuigingen van 1,5 miljoen Euro die 

moeten plaatsvinden, maar dan nog vragen wij ons af of dit feitelijk leidt tot een sluitende 

meerjarige begroting. Echter, de wijze waarop dit College hier invulling aangeeft door te 

bezuinigen op onderhoud in de openbare ruimte en de toeristenbelasting als melkkoe aan te 

wenden, is naar ons idee te makkelijk en getuigt van weinig hervormingsgezindheid. 

Juist nu is het moment om het functioneren van de gemeente Bergen eens tegen het licht te 

houden. Wat is de (publieke) toegevoegde waarde van de gemeente Bergen in het publieke 

domein? M.a.w. wat is des gemeente en wat kan aan de inwoner zelf worden overgelaten. 

Moeten wij een afdeling economische zaken hebben, moet er een afdeling verkeer aanwezig 

zijn? Het vraagt om focus en visie op het organiseren van je gemeentelijk apparaat. Helaas, 

ontbreekt dit en dat terwijl wij in BUCH-verband nu juist kostenbesparend kunnen werken en 

dubbelfuncties kunnen schrappen. Wij komen op een aantal van deze aspecten terug in dit 

document. 

Leeswijzer 

 2 



U treft in deze tegenbegroting puntsgewijs voor de VVD belangrijke items welke zijn terug te 

voeren op haar verkiezingsprogramma 2014 – 2018 ”Daadkrachtig Betrokken”. In paragraaf 

2 treft u een kwalitatieve beschouwing welke in paragraaf 3 wordt vertaald naar een 

financiële begroting 2015. 

2. Vier speerpunten 

De VVD handelt vanuit een liberaal perspectief: Wij zijn er voor iedereen die iets van zijn of 

haar leven wil maken! Dat wil zeggen dat wij de uitgangspunten vrijheid, 

verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid 

centraal stellen in ons dagelijkse politieke handelen. Op alle beleidsthema's zijn 

bovengenoemde begrippen als uitgangspunt van belang. In deze begroting focussen wij op 

de volgende vier speerpunten van beleid: 

a. Economie: Toekomstbestendig investeren 

Op dit moment moeten we natuurlijk in de eerste plaats knokken tegen de gevolgen van de 

economische crisis. Behalve op de zorgsector drijft onze gemeente op toerisme en recreatie. 

Met ruim 1000 arbeidsplaatsen (die direct en indirect met toerisme en recreatie in onze 

gemeente te maken hebben) vormt deze sector de kurk waarop onze lokale economie drijft. 

De VVD-fractie zet in op versterking van het toeristisch cluster en benadrukt daarbij met 

name de voorzieningen die behoren bij het aantrekken van toeristen naar de gemeente. 

Hierbij past een regionale focus bij te meer daar toeristen mobieler zijn dan voorheen en 

naast onze gemeente ook het achterland bezoeken. De VVD streeft voorts naar lage 

administratieve lasten en deregulering die ondernemen in onze gemeente makkelijker 

maken.  

Reactie VVD op begroting 2015 College 

- De heer Zeeman schrijft in zijn weblog dat Bergen tot één van de  duurste gemeente 

van Nederland behoort en dat de lasten voor de burger simpelweg omlaag moeten. 

Begin daar dan in deze begroting mee door structureel in te zetten op lastenverlaging 

en niet eenmalig door het bevriezen van riool en parkeerheffingen. Helaas, gaat dit 

College weer draaien aan de knop van de inkomstenkant… inderdaad, een verhoging 

van de toeristenbelasting van 1,45 Euro naar 1,85 Euro. Vraag is of dit noodzakelijk 

is gelet op het feit dat wij tot drie keer toe structureel een meeropbrengst hebben 

gerealiseerd en daartoe ook hebben besloten het tarief te bevriezen. De VVD kan u 

vertellen dat er een andere kant van de medaille is en de gemeente Bergen op dit 

moment tonnen aan nog te innen belastingen laat liggen. Uit contacten met Bureau 
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Wiegeraad de Cloe, het bureau dat ons de afgelopen jaren heeft geadviseerd over de 

toeristen- en forensenbelasting, blijkt dat zij feitelijke gegevens hebben waaruit blijkt 

dat binnen de particuliere sector ergo verhuur van accommodatie door particulieren / 

intermediairs het College ca. 3 ton aan ongeïnde toeristenbelasting laat liggen. De 

zeer grote (ruim 27%) stijging van de toeristenbelasting vinden we een heilloze actie; 

het slachten van de kip met de gouden eieren die de toeristenbranche voor onze 

gemeente is. Veel beter is de handhaving op de inning te intensiveren. Eerder 

hebben we de opbrengst al met tonnen verhoogd, en het is een publiek geheim dat 

het afdragen van toeristenbelasting nog steeds op grote schaal wordt ontdoken. Met 

namen in de particuliere verhuursector ligt dit op en verhouding van fifty – fifty. Geen 

lastenverhoging dus maar de regels die we hebben m.b.t. toeristenbelasting 

handhaven. Laat de goeden niet onder de slechten lijden! De VVD zal dan ook 

inzetten op intensievere handhaving binnen de particuliere sector ten einde een 

meeropbrengst te realiseren op basis van het tarief van 1,50 Euro. 

- Overigens vinden we dat de regels voor recreatief verhuren (die nu op grote schaal 

worden overtreden, deels gedoogd) moeten worden versoepeld, aangepast aan de 

dagelijkse praktijk (en vervolgens moeten worden gehandhaafd). We zullen hierover 

binnenkort met voorstellen komen. 

- De teksten in de begroting bevatten veel impliciete verwijzingen. Neem programma 6 

Toerisme en economie. Er wordt te pas en te onpas gerefereerd aan visies. Een 

toekomstvisie van de gemeente Bergen, een regionaal toeristische visie en dan weer 

een lokaal toeristische visie. Deze laatste, zo lezen wij uit de antwoorden, wordt pas 

in 2016 aan de raad voorgesteld. Waarom duurt dit zo lang? We lijken meer met visie 

vorming bezig dan met de invulling van een concrete uitvoering om onze gemeente 

op de kaart te zetten. En is dat overigens wel een taak van onze ambtelijke 

organisatie? Kunnen we dat niet beter uitbesteden aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN 

in de vorm van een DVO (zoals wij dat ook met de HVC hebben afgesloten).  

- Wij begrepen inmiddels dat het College niet meer deelneemt in het 

Ontwikkelingsbedrijf NHN. Hoewel zij onderwerp van bezuinigen waren, is er 

afgesproken dat de evaluatie van de werkzaamheden van het Ontwikkelingsbedrijf 

NHN zouden worden geëvalueerd met de raad opdat een discussie over een 

heroverweging kan plaatsvinden. Op onze vraag wanneer wij een dergelijke evaluatie 

kunnen verwachten, antwoordt het College dat wij als raad simpelweg het besluit 

hebben genomen niet langer als gemeente Bergen deel te nemen in het 

Ontwikkelingsbedrijf. Dat vinden wij tekort door de bocht. Het is zowel naar het 

College, het Ontwikkelingsbedrijf alsook de provincie NH en regio gemeenten netjes 

een dergelijke evaluatie af te wachten en in de raad te behandelen, zoals ook de 
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bestuurlijke lijn is geweest. De gemeente Bergen zet zich hier tot ongenoegen van de 

provincie NH buiten spel. In haar brief van 14 oktober jl. aan het Ontwikkelingsbedrijf 

stelt zij (citaat): Het college van gemeente Bergen heeft recent gesproken over deze 

raadsbeslíssing en ziet geen reden het ingenomen standpunt van de raad te wijzigen. 

Het College heeft helemaal niet recent met de raad hierover gesproken, sterker wij 

verwachten nog een evaluatie. Hoe denkt het College deze leemte in economische 

ontwikkeling van de regio op te vullen nu zij als enige van de regio gemeenten hierin 

niet meer deelneemt? Het staat toch haaks op het mission statement van deze 

coalitie annex College dat zij Bergen als sterke partner in de regio ziet en wil 

profileren. Wij hebben inmiddels begrepen dat er een gesprek gaat plaatsvinden 

tussen een delegatie van het College, de gedeputeerde en het Ontwikkelingsbedrijf 

om bovenstaand te bespreken. De VVD is benieuwd hoe het College deze leemte in 

economische samenwerking gaat oplossen en houden een motie achter de hand om 

hierop een andere koers te varen. 

b. Financiën: Minder last(en) en een sobere overheid 

De VVD is van origine een goede rent- en rekenmeester. Wij zijn kritisch op de financiële 

huishouding van de gemeente Bergen als ware het onze eigen portemonnee. Wat je aan 

financiën binnenkrijgt daar moet je het mee doen.  

Reactie VVD op begroting 2015 College 

- Het College schrijft heel stoer dat zijn 150K aan loonkosten gaat bezuinigen maar 

vergeet te melden dat dit bezuinigingen zijn die via pensioen en natuurlijk verloop 

worden ingevuld. Veel krachtiger zou het zijn indien dit College een statement had 

gemaakt door te zeggen dat het plafond aan de inkomstenkant is bereikt en zij gaat 

snijden in eigen vlees. Dat betekent simpelweg een takendiscussie die naar ons idee 

binnen de afdeling Ontwikkeling gevoerd dient te worden. In het licht van de 3K’s 

(Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten) is het goed deze exercitie intern uit te voeren 

hetgeen ook gebeurd. Wij kunnen nu al vaststellen dat onze organisatie relatief veel 

éénpitters kent met ieder een eigen vakgebied/afbakening. Dat maakt deze 

kwetsbaar vooral binnen de afdeling Ontwikkeling. Voorts zien wij de trend dat de 

focus meer komt te liggen op beleidsuitvoering en minder bij beleidsontwikkeling. We 

denken dat door samenwerking in BUCH verband de kwetsbaarheid beperkt wordt en 

hiermee de kwaliteit van dienstverlening naar onze inwoners een impuls krijgt. 

Besparingen zijn in die context wel degelijk te halen. Het gaat alleen om durf en 

daadkracht.  
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- Op de vraag of het College in deze een denkrichting over hoe zij de organisatie wil 

inrichten voor de toekomst antwoordt zij vaag en ontwijkend. Alsook of zij bereid is 

deze discussie met de raad aan te gaan. In zijn weblog schrijft de heer Zeeman 

uitvoerig over de BUCH-samenwerking en refereert hij aan de 3K’s. Het is dan ook 

buitengewoon jammer dat wij de invulling van deze 3K’s op geen enkele wijze zien 

terugkomen in de begroting. De VVD gelooft wél in samenwerking in BUCH-verband 

en hieraan verbonden kostenbesparingen. Wij komen dan ook met een taakstellende 

besparingsopgave in 2015 ten behoeve van de begroting 2016 om zodoende ook 

gericht door te pakken welke het College positioneert in de verdere invulling van het 

samenwerkingsverband. De resultaten van het onderzoek zoals deze in november 

worden gepresenteerd nemen wij in acht. Inmiddels hebben wij begrepen dat het 

Colleges in BUCH-verband op wat aanpassingen na een keuze hebben gemaakt 

voor het type samenwerkingsverband.  

c. Ruimtelijke Ordening: Balans in wonen, werken en recreëren! 

In het kort komt het erop neer dat er slechts beperkt gebouwd mag worden in Schoorl, Groet 

en Egmond a/d Hoef. Rondom het dorp Bergen mag niet worden gebouwd dan behalve 

binnenstedelijk. De VVD wil het groene karakter van onze gemeente bewaren en een buffer 

vormen tegen de uitbreidingsambities van Alkmaar. De VVD wil investeren in de openbare 

ruimte. Hierbij valt te denken aan sportvelden, wijkaccommodaties maar ook 

straatverlichting, pleinen, bankjes etc. Een goed uitziende openbare ruimte draagt bij aan het 

veiligheidsgevoel op straat en gaat verloedering tegen. Praten over bereikbaarheid is 

makkelijk, een weg aanleggen is dat niet. Toch hebben we de afgelopen jaren gezien dat het 

wel mogelijk is om rotondes aan te leggen, nieuwe verbindingen te maken, fietspaden en 

transferia te realiseren. Dat blijven we doen voor een bereikbare en verkeersveilige 

gemeente Bergen. Daarnaast zal in het belang van economie, bereikbaarheid en 

doorstroming ook ingezet worden op verbetering van ons wegennetwerk.  

Reactie VVD op begroting 2015 College 

- Een derde knop waaraan kan worden gedraaid, is het temporiseren van projecten 

ofwel eerst afmaken waar men mee bezig is in plaats van de pijplijn te verstoppen 

met projecten op het terrein van bijvoorbeeld infra of beleidsontwikkeling. Er zo 

langzamerhand een stuwmeer aan investeringen ontstaan die maar worden 

doorgeschoven. Inzake dat eerste zijn wij benieuwd naar de verhouding in de 

geplande investeringen en de gerealiseerde opbrengst; het realisatievermogen van 

het College rond diverse investeringen in infra. Deze stond op 64%... er zou een 
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nieuwe manier van werken worden aangewend om dit op te schroeven. U kunt ons 

zo blijkt uit uw antwoorden niet de laatste stand van zaken schetsen. Een vreemde 

zaak want dergelijke informatie is via de Treasury afdeling gewoon opvraagbaar.  

- Inzoomend op onze infrastructuur gaat dit College 2 ton Euro bezuinigen op beheer 

en onderhoud van onze wegen, fiets- en wandelpaden. Dit is pennywise 

poundfoolish. Dat je toekomstige investeringen in nieuwe infrastructuur gaat wikken 

en wegen op nut en noodzaak, vinden wij evident. Echter, ga niet beknibbelen op je 

bestaande beheer en onderhoud van onze infra. Wij hanteren conform de CROW 

normen een sober en doelmatig niveau, dat omlaag brengen kan op den duur leiden 

tot dubbel zo veel kosten om de zaak te herstellen. Denk hierbij aan de 

rioolwerkzaamheden in onze gemeente. Ook onze toezichthouder de provincie NH 

zal kritisch zijn op het verlagen in beheer en onderhoud van onze infrastructuur. En 

wat te denken van de ambivalentie in het betoog van de heer Zeeman die wederom 

in zijn weblog schrijft dat de toeristenbelasting indirect wordt besteed aan het 

onderhoud van wegen, fietspaden etc. om vervolgens diezelfde toeristenbelasting te 

verhogen en het onderhoud te versoberen. Los van het feit dat de toeristenbelasting 

geen doel belasting is en verdwijnt in de AR, blijkt hier wel uit dat deze verhoging met 

recht als melkkoe wordt gebruikt. 

- Wij zijn van mening dat ambities op het terrein van planologische ontwikkeling 

moeten worden bijgesteld. Wij zijn zeker voor vernieuwing in de diverse kernen maar 

wel binnen de Bergense maat. Zeker geen Almeerse toestanden zoals mevrouw 

Rasch van plan is te ontwikkelen bij de entree van Bergen. Wij betreuren dan ook dat 

D66, KiLo en het CDA voor de ontwikkelvisie Bergen 2.0 hebben gestemd. Wij 

denken dat door een kleinschalige aanpak passend bij Bergen een kwaliteit 

prevaleert boven snelheid en doorpakken. Wij zien graag van het College een 

doorrekening van alternatieven die n.a.v. de inloopavonden naar voren komen 

hetgeen ook in een persbericht is medegedeeld. 

d. Maatschappelijk: Midden in de samenleving 
 

Het is van belang dat de gemeente intensief contact blijft houden met de wijk- en 

dorpsverenigingen om zo de sociale samenhang te bevorderen in de wijken en buurten van 

de gemeente Bergen. Zij gelooft in de zelfredzaamheid van mensen en is wars van 

betutteling. Vanzelfsprekend is er een vangnet noodzakelijk voor hulp behoevende inwoners, 

echter dat mag het particulier initiatief van inwoners/wijk- en dorpsverenigingen niet 

belemmeren.  
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Reactie VVD op begroting 2015 College 

 

- Over luisteren naar de bewoners en in achtnemen van alternatieven gesproken. Wij 

zijn verbaasd over de wijze waarop het College reageert op de verzoeken van de 

dorpsraad Bergen aan Zee om zomaar het concept dorpsplan ter zijde te schuiven. 

Er is een bestuurlijke toezegging om met de dorpsraad Bergen aan Zee een 

convenant op basis van hun plan op te stellen net zoals destijds is gebeurd met De 

Parel uit Egmond aan Zee. Hierin staat precies vermeld wat wél en wat niet 

gerealiseerd kan worden en op welke termijn. Wij kunnen er niets over terugvinden in 

de begroting 2015. Hier worden verwachtingen niet goed gemanaged en zullen het 

College middels een motie oproepen de invulling van een dergelijk convenant ter 

hand te nemen. 

 

3. Financiële begroting 2015 
 

De fractie van de VVD stelt voor de begroting 2015 op een aantal onderdelen  aan te 

passen, zie kader. 

 

 
 

- Aanpassing tarief toeristenbelasting      € 441.000 (N) 
            van € 1,85 naar € 1,50 

- Schrappen vrijstelling groepen                    25.000 (V) 
- Meeropbrengst toeristenbelasting 

            door intensivering controle bij 
            particulieren                                                  200.000 (V) 

- Dividend  BNG                                                 23.000 (V) 
- Dividend Aliander                                            41.000 (V) 
- Minder bijdrage Veiligheidsregio                  29.000 (V) 
- Inzet saldo begroting 2015                           262.000 (V) 
- Fietspad ’t Woudt                                            38.000 (V) 

              Resterend saldo                                      € 177 .000  (V) 
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Het “voorzichtigheidsbeginsel” dat door het college wordt voorgestaan leidt nu al enige jaren 

tot incidentele meevallers bij de jaarrekeningen. De VVD vindt het niet juist om in eerste 

instantie bij het vaststellen van de begroting de inwoners te confronteren met 

belastingverhogingen en/of bezuinigingen, terwijl we bij de vaststellen van de jaarrekening 

worden “verrast “ met de meevallers.  

 

De thans voorliggende begroting 2015 geeft een voordelig saldo van € 262.000,--. Dit saldo 

wilt de fractie van de VVD in eerste instantie volledig inzetten, zodat wij allen gedwongen 

worden om meer kritisch met het gemeenschapsgeld aan te gaan. 

 

Het loslaten van het voorzichtigheidsbeginsel betekent dat wij de dividend opbrengsten van 

BNG en Aliander durven in te zetten op het niveau van het afgelopen jaar (in totaal  € 

64.000). 

 

Aanpassingen op de tarieven (water)toeristenbelasting en aanpassingen van de beide 

verordeningen geven per saldo een nadeel van € 441.000 het geen kan worden opgevangen 

door de overige voorgestelde maatregelen annex het intensiveren van de handhaving 

hetgeen de afgelopen drie jaren tot een structurele meeropbrengst heeft geleid. De oorzaak 

van deze toename is voor het grootste gedeelte aan handhaving  te danken. Echter, in de 

particuliere sector wordt er nog onvoldoende controle uitgevoerd en hebben wij op basis van 

cijfers vernomen dat de verhouding tussen wel en niet toeristenbelasting betalende 

particuliere verhuurders fifty – fifty is. In elk geval is alleen al € 300.000,- aantoonbaar bij 

verhuurbemiddelaars. Wij hebben wij een meeropbrengst van € 200.000,-  ingecalculeerd. 

 

Hiermee wordt ruimte in de begroting geschapen om de ombuiging van dit College op de 

reconstructie annex onderhoud van onze wegen ad € 200.000,-  terug te draaien. 

Aandachtspunt: het terugdraaien van de verlaging van de investeringskredieten wegen met € 

200.000 (RB 5.1) staat in de begroting als volgt verwerkt: 

2015: 0  2016: 8 N  2017: 16 N    2018 24 N  dus niet als één post van 2015 en hoeft 

derhalve niet te worden opgevoerd in dit financiële overzicht. 

 

Voor het overige calculeren wij de bedragen die wij besparen door het niet uitvoeren van 

fietspad ’t Woudt – Alkmaar en de verminderde bijdrage aan de Veiligheidsregio, zoals door 

de portefeuillehouder gemeld, in als voordeel. 
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De voorgestelde aanpassingen zijn voor de VVD nog niet ingrijpend genoeg. Als gezegd 

zullen wij in 2015 in het licht van de begroting 2016 met taakstellende besparingen komen 

welke in BUCH verband geëffectueerd dienen te worden. 
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Algemene beschouwing begroting 2015 

Geachte voorzitter, leden van de Raad, 

Voor ons ligt een begroting die sluitend is. De eerste begroting van het nieuwe coalitie 
waarbij de lasten voor onze burgers niet toenemen. De OZB, rioolheffing en parkeerkosten 
worden niet verhoogd. Dat is wat we beloofd hebben in het coalitieakkoord en dat is ons wat 
waard.  

Een begroting die gebaseerd is op de vijf pijlers uit het coalitieakkoord ‘De gemeente zijn we 
samen!’, waarbij: 

- Elke kern belangrijk is; 
- Dat we het samen met de inwoners de gemeente vormen; 
- De dienstverlening dichtbij is; 
- We open, transparante en op een begrijpelijke manier communiceren; 
- Wij een krachtige partner in de regio zijn. 

In de begroting zitten onzekerheden. Een groot deel van de begroting is gebaseerd op 
trendmatige ontwikkelingen. Als de trend lopende het jaar veranderd, doordat het een mooi 
jaar is met veel toeristen, dan kan dat voordelig uitpakken maar een tegenvallend seizoen 
ook negatief. Een risico dat door de jaren heen beheersbaar is gebleken. Het grootste risico 
in de begroting is de 3 decentralisaties. Het Rijk draagt per 1 januari 2015 een groot aantal 
zorgtaken over aan de gemeente. Het Rijk heeft de zorg gegarandeerd voor een 
overgangsperiode van 1 jaar voor gewone zorg en een periode van 5 jaar voor langdurige 
zorg. De kosten die uit deze garantie voortkomen zijn voor rekening van de gemeente. De 
totaal te verwachten zorgkosten voor de gemeente is onzeker en ook nog eens gebaseerd 
op oude cijfers uit 2011. Wij begrijpen dat het college ook geen glazenbol heeft, maar wij 
vragen om ons maandelijks in de ARC te rapporteren over de ontwikkeling van de 
zorgkosten in relatie met het beschikbare budget. 

De begroting is sluitend door de reductie van kosten en verhoging van de inkomsten. Aan 
het verhogen van de inkomsten komt een einde. En dat einde is wat het CDA betreft in zicht. 
We willen het college dan ook nadrukkelijk verzoeken om bij de perspectiefnota te kijken 
naar de uitgavenkant. Het CDA denkt dat door de overheveling van taken naar 
gemeenschappelijke regelingen er efficiëntie te behalen is in onze organisatie.  

De toeristische sector is onze belangrijkste economische pijler. Toeristen krijgen naar onze 
mening waar voor hun geld door investeringen in schone en bewaakte stranden, kunst en 
cultuur, prachtige natuur en attractieve verblijfsgebieden in de dorpen. Dat kost geld. Veel 
geld is al gereserveerd voor: 

• Camperduin, kust op kracht 
• Schoorl klopt, herontwikkeling van het winkelgebied in Schoorl 
• Mooi Bergen, herontwikkeling van het winkelgebied in Bergen 
• Herinrichting van de werf in Egmond aan zee 
• Sporthal in Egmond 



Als gemeente moeten we er voor waken dat we indutten en achterop raken bij andere 
toeristische gemeentes. We zullen moeten blijven innoveren en kansen voor ondernemers 
met beide handen moeten aangrijpen. Dat kost geld, maar zal ook geld opleveren. In die lijn 
kunnen we ons vinden met een verhoging van de toeristenbelasting, zolang we maar blijven 
investeren in het versteken van het toeristisch product van onze gemeente. Helaas komt het 
fietspad ’t woud – Alkmaar er niet en is een verlaging van de beoogde verhoging van de 
toeristenbelasting op zijn plaats. 

In het aankomende jaar wordt onderzoek uitgevoerd naar een aangekondigde en reeds 
ingeboekte bezuiniging vanaf 2016 op de reddingsbrigades. Wat betreft het CDA mag dit niet 
ten kosten gaan van onze vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor het 
reddingswezen. De reddingsbrigades zijn zuinig op het aan hun ter beschikking gestelde 
materieel. Daardoor kunnen bijvoorbeeld reddingsposten langer dienst doen dan begroot. 
Een besparing op materieel en ondersteuning is een mogelijkheid, evenals de incorporatie bij 
de veiligheidsregio. 

De projecten Schoorl klopt en Mooi Bergen zorgen met de geprojecteerde parkeergarages 
voor een afname van parkeerinkomsten voor de gemeente. Het CDA wil het college vragen 
om eens kritisch te kijken naar: 

• parkeergebieden waar nu een blauwe parkeerschijf mag worden gebruikt (Bergen),  
• populaire vrije parkeerterreinen (nabij begraafplaats Schoorl) en  
• optimalisatie van parkeervakken (zeeweg/bloedpad Egmond). 

In de begroting zitten de bouwstenen voor de komende 4 jaar. Te weten de 5 eerder 
genoemde pijlers. 

Het CDA heeft in de aanloop naar de begroting vragen gesteld welke keurig en naar 
tevredenheid zijn beantwoord. Het CDA zal dan ook niet per programma vragen gaan 
stellen. Wel komen we als coalitie met een amendement om de voorgenomen verhoging van 
de toeristenbelasting enigszins te verlagen ten opzichte van het voorgestelde bedrag van € 
1,85. 

Namens de fractie van het CDA. 

Per Ooijevaar 
Wilma Grooteman 
Klaas Valkering 
Hans-Peter Corbee 
Danny Zwart 





Algemene Beschouwingen, 30 oktober 2014 
Fractie van Gemeentebelangen 
 
 
Voorzitter, geachte collega’s, geacht college, leden van de ambtelijke staf en belangstellenden op de 
publieke tribune en voor het scherm, 
 
 
De fractie van Gemeentebelangen zal haar beschouwingen dit jaar kort houden. De eerste reden 
daarvoor is, dat er in het beleid van de afgelopen periode vrijwel niets is gebeurd anders dan 
voortzetting van het oude beleid. De tweede reden is onze ervaring, dat er met de Algemene 
Beschouwingen na het uitspreken ervan in de praktijk helemaal niets meer gebeurt. Ondanks onze 
luide roep daarvoor afgelopen jaar en nog twee maal in het presidium, moeten wij vaststellen dat het 
een interessante inbreng kan zijn, maar verder zinloos is. Het komt dichtgeslagen op de plank of zelfs 
in het grijze archief! Zonde van de kostbare tijd. Wij roepen daarom opnieuw op om transparant te 
laten zien wat er met de inbreng wordt gedaan, ofwel te zoeken naar een andere opzet van de 
Algemene Beschouwingen. 
 
Wij hebben het werkakkoord 2014-2018 van de coalitie er even bij gepakt. De titel daarvan is: ‘De 
gemeente zijn we samen!’ Samen? Heel jammer dat er maar van vier fracties de naam onder staat. 
Drie fracties zijn er buiten gehouden. Een moeizame start voor de nieuwe coalitie met de jeugdige 
KiesLokaal als initiatiefneemster.  
 
Het is een stuk van 11 pagina’s met een heleboel witregels.  
De vijf hoofdpunten zijn:  
1. elke kern is belangrijk,  
2. alles samen doen met de inwoners,  
3. dienstverlening dicht bij de inwoners,  
4. werken en communiceren op een open, transparante en begrijpelijke manier en tenslotte  
5. een krachtige partner in de regio zijn.  
 
We moeten vaststellen dat er de afgelopen zeven maanden met betrekking tot deze punten vrijwel niets 
is gerealiseerd. Ach ja, de regio, werken aan de BUCH-gemeenten, dat kabbelt wel door maar daarin is 
de gemeente Bergen bepaald geen richtinggever. Doordat de BUCH- en regiostukken stelselmatig het 
laatst worden besproken in de Raad van Bergen, kunnen wij geen wijzigingen meer aanbrengen en kan 
Bergen zich niet houden aan de inspraakprocedures. En wat levert het ons op? De waarschuwing is al 
uitgesproken dat wij ons niet rijk mogen rekenen. Voor Gemeentebelangen is de opdracht simpel: 30% 
besparen op ambtelijke capaciteit, door het bundelen van kennis en ervaring. 
 
Het enige dat op de rails lijkt te staan zijn de drie D’s, de transities AWBZ, Jeugdbeleid en 
Participatiewet. Maar ook dit is gewoon voortgang van al jaren geleden ingezet beleid. En daarbij 
moeten we steeds alert blijven want voor preventieve maatregelen zien we tot op heden nog geen 
gedegen voorstel. 
 
Verschillende wijkverenigingen zijn boos, voelen zich onbegrepen of er wordt ervaren dat er niet naar 
hen wordt geluisterd. Zoals die van Bergen Centrum, de Nessen, Schoorl. Bewonersvereniging 
Saenegheest, de eerste die er officieel was, heeft zich zelfs al opgeheven! Niemand wil in een bestuur  
zitten, als alles maar ‘praatjes voor de vaak’ blijken te zijn.  
 
De burgers hebben duidelijk gemaakt dat er geen nieuw gemeentehuis hoeft te komen, maar er wordt 
wel een te grote brandweerkazerne doorgedrukt. Om de begroting sluitend te krijgen, worden er 
allerlei accommodatiegebruikers bij gesleept. En, als je naar de cijfers kijkt, blijkt de huuropbrengst 
hiervan lager dan de kosten. Is er niet al ruimte genoeg? Bijvoorbeeld in De Marke, die in grote 



problemen verkeert. Ook is er ruimte beschikbaar in de Nieuwe Bergense School. Maar vooral: willen 
de bewoners dit? Is het hen al eens gevraagd? 
 
‘Zorgvuldige afwegingen voorkomen lastenverzwaring’, zegt u in het akkoord. Dus geen verhoging 
van de lokale lasten. Tot en met komend jaar zullen de lokale lasten als OZB, rioolheffing en parkeren 
niet worden verhoogd. U zou voor 2016 de ambitie moeten uitspreken de OZB omlaag te brengen; dan 
pas bent u aan het besturen! Toch gaan inmiddels de reinigingsrechten omhoog omdat de containers de 
grond in moeten en wordt de toeristenbelasting fors verhoogd. Natuurlijk willen wij dat niet en wij 
zien graag een gewijzigd voorstel naar ons toekomen! Als er ten gevolge van landelijk beleid op de 
zorg wordt beknibbeld, zoals op de huishoudelijke hulp en op de aanpassingen aan huis, dan betekent 
dat toch ook verhoging van de lokale lasten? Niemand weet nog wat de verdere en ook lokale 
gevolgen zullen zijn van 40% korting door de landelijke overheid! 
 
De concept-cultuurnota ‘Kunst van Kracht’ wordt voor de vierde keer door de Raad behandeld. Er zijn 
nog geen stukken, zelfs niet naar aanleiding van de reacties van de goed bezochte inspraakbijeenkomst  
in Kranenburgh, vorig jaar. En ja, over Kranenburgh zelf, nog steeds is er weinig controle op de 
financiën en op het professionele niveau van de instelling. Nog steeds heeft ‘ons’ museum geen 
nieuwe certificering, waardoor het per 1 januari 2015 belangrijke inkomsten dreigt te verliezen. 
 
Op het gebied van ‘groen’, zoals bermen- en bomenbeleid is nog geen enkele vooruitgang geboekt, 
ook al wordt dat voortdurend aangekondigd. Voor het Oude Hof worden nog steeds vergunningen 
afgegeven die in strijd zijn met de wet en door de Raad aangenomen besluiten. Egmondia en 
Zeevogels zijn nog steeds niet toe aan een fusie, laat staan met Adelbert. De sporthal in de Egmonden 
kent geen progressie. Er zijn geruchten dat zwembad De Beeck in Bergen misschien wel moet sluiten. 
Een zwembad bij Hotel Zuiderduin heeft bij monde van de eigenaar voorlopig geen enkele kans. 
Hoezo, voorzieningen in stand houden?  
 
En dan, waarde toehoorders, hebben wij het nog niet gehad over de grote projecten zoals Schoorl 
Klopt en Mooi Bergen 2.0, dat wij in de laatste versie absurd vinden. Veel insprekers voelen zich vaak 
niet gehoord. Het is om moedeloos van te worden. Zeker als je je realiseert dat al in 2008 over Mooi 
Bergen aan de inwoners werd gevraagd om in een schriftje neer te leggen wat zij er van vonden. Wat 
is er gebeurd met die dorpsbrede inbreng? Ook nu weer wordt er pas na grote maatschappelijke druk 
geluisterd en mogen er alternatieve plannen worden gepresenteerd. En dan? 
 
We hebben nog steeds niets over het Slotkwartier vernomen. Maar wel plannen om ook in Egmond 
aan Zee er een grote supermarkt bij te bouwen. Uiteraard ten koste van al die leuke kleine winkeltjes, 
bijvoorbeeld op de Voorstraat! Waar blijft dan die slogan van coalitiepartner D66: ‘En nu 
doorpakken…..’?  Betekent dat: weg met de kleine ondernemers???  De kiezers is een cultuuromslag 
beloofd: ‘Samen met en voor de inwoners werken.’ Tja! Zal het in Camperduin beter gaan? Hoe gaat 
het met Bergen aan Zee? Hoe lang moeten wij nog afwachten? 
 
Dan nog iets over de begroting zelf, over de cijfers. 
Ten eerste de risicoparagraaf. Op dit moment lopen er nog heel veel Ruimtelijke Ordeningzaken met 
mogelijke planschade. Het totale schadebedrag zou volgens betrokkenen wel eens op kunnen lopen tot 
meer dan 10 miljoen euro! Waar vinden we dat in de begroting of in de risicoparagraaf? De 
Veiligheidsregio staat op dit moment erg onder druk. Het gaat de gemeente veel extra geld kosten. 
Waar vinden we dat in de risicoparagraaf? Sterker nog, hoe gaat u dat vormgeven en straks uitleggen? 
Immers, een gewaarschuwd mens telt voor twee! Er zijn meer kritische kanttekeningen te maken bij 
deze begrotingsvoorstellen. Gemeentebelangen besluit dit nu niet te doen. Maar bij de perspectiefnota 
komend voorjaar zullen wij onze conclusies trekken. 
 
Tot slot wil Gemeentebelangen u het volgende meegeven. Terwijl onze dorpen sociaal gezien 
verpauperen wilt u de toeristenbelasting verhogen. Getuigt niet bepaald van verstandig besturen. U 
biedt de toerist niets maar snijdt met uw huidige bezuinigingen wel meer en meer weg! Denk aan soms 
eeuwenoude tradities of initiatieven zoals de Meidenmarkt, de kermis in Bergen, Verlichtingsavond. 



Maar ook kleinere zoals een carrousel in Schoorl of een Bachcantatekoor. Waarom de subsidies niet 
op het oude niveau terugbrengen zodat de dorpen weer levendig worden en aantrekkelijk voor de 
toeristen? Beter eerst investeren in leuke initiatieven en daarna, als het aantal bezoekers weer groeit, 
dat terugverdienen. Tevens goed voor de saamhorigheid in de dorpen en daarmee positief voor de 
ontwikkelingen binnen de 3D’s.  
 
Echter, in aanmerking genomen onze eerder gedane kritische opmerkingen betreffende de financiële 
onderbouwing van het huidige beleid, komt Gemeentebelangen tot het volgende besluit: 
wij zullen onze goedkeuring aan deze programmabegroting ONTHOUDEN. 
 
Voorzitter, dank u wel. 
 
 
 
Voor de fractie van Gemeentebelangen, 
 
Kees van Leijen, fractievoorzitter 
Hans Haring 
Frits David Zeiler. 
 
 
 
 
 



 

 

Voorzitter, 

De begrotingsvergadering 2015 eerste termijn is (gelukkig?) bijna aan het einde. De kleinste 
fractie doet het slotwoord. Maar…. aan het einde van een evenement is het vaak juist het 
leukst…. vuurwerk of …………als de vergunning niet verleend is wordt het een nachtkaars.  

Er ligt een lijvig boekwerk, wel in beknopte zin, waarin duidelijk de beleidsdoelen staan 
opgeschreven. Wat gaan we bereiken, wanneer is het klaar en in deze dure tijden…niet 
onbelangrijk wat gaat het kosten.  

Vz, Onze fractie wil ook net als de andere fracties hebben gedaan onze complimenten 
uitspreken voor de inzet van de medewerkers. Waar het nog niet duidelijk genoeg was zijn 
aan de hand van diverse vragen  in een vragenuurtje de zaken scherper gemaakt. Wat onze 
fractie betreft een voldoende aanpak om de begroting te kunnen behandelen. De begroting is 
geen geïsoleerde kwestie. In principe Going Concern! Wij willen ons niet uitputten in details. 
Ook nu in deze eerste termijn zullen we dat niet doen.  

Het verkiezingsjaar 2014 bracht toch nogal wat teweeg in het bestuur. De PVDA neemt na 
een periode van 4 jaar weer deel aan het college. Ook nu er grote veranderingen in de taken 
van de gemeente komen willen wij verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Het is bijna niet 
meer uit de dagelijkse kolommen van de media weg te denken: 1 januari 2015: De 3 D’s. 
Misschien een swingende aftrap met de 3 J’s? Volgens mij zou dat wel in de smaak vallen. 
De grote vraag: zijn we er klaar voor en krijgt de burger ook de zorg die hij/zij nodig heeft? Er 
is hard voor gewerkt zonder twijfel en de eindsprint is ingezet. Vz, voor onze fractie is dit 
speerpunt nummer 1. De kwetsbare inwoners verdienen onze zorg. De gemeente kan én 
moet die plek dichtbij de burger goed invullen daar zijn we de eerste bestuurslaag voor. Wij 
willen samen met de hele organisatie en bestuur daar in het jaar 2015 maximaal op inzetten. 
Als er straks toch een aantal kuilen in de weg zitten moeten we die samen weer dichten. 
Geen onderlinge wedijver tussen partijen. Het gaat om een basisbehoefte. In de begroting is 
er al ruimte gemaakt om tegenvallers op te vangen. Nog meer ruimte om de risico’s af te 
dekken? Voor onze fractie is dat nu niet nodig. Maar dat wil ook niet zeggen dat het budget 
gestuurd principe leidend is. De raad moet op tijd geïnformeerd zijn om keuzes te maken en 
bij te schakelen waar nodig.   

Natuurlijk is het niet alleen maar de gemeente die het allemaal gaat regelen. Zoals bekend 
gaat het ook om elkaar helpen als familie, vriend of buur. Er zit echt heel veel kracht in ons 
zelf. De honderden vrijwilligers die altijd al actief zijn geven al het voorbeeld van het cement 
zijn van de samenleving in buurt en dorp. 

In onze gemeente zijn al diverse organisaties en  netwerken actief. Maar ook elders in NH 
zijn mooie voorbeelden waar wij enthousiast over zijn. Zo is in Haarlem BUUV actief.  BUUV 
is een buurtmarktplaats voor en door bewoners, waar vraag en aanbod elkaar 
vinden. Een platform dat naar onze mening ook in onze gemeente een aanvulling 
kan zijn. Onze fractie wil daarvoor een initiatief nemen. 

Natuurlijk is zorg voor onze bewoners een belangrijke zaak. Echter de wereld is 
véél groter. Ook dit komt dagelijks onze huiskamers binnen. Het lijkt soms ver 



weg. Sinds deze maand woont er in onze gemeente tijdelijk een groep 
wereldburgers van huis en haard verdreven. Daarmee is een heel klein afdrukje 
van de brandhaarden iets beter zichtbaar? 

Stef Bos zingt op zijn nieuwe cd Mooie Waanzinnige Wereld het lied ‘Beter 
Mens’: 

Soms denk ik in het donker, Soms staar ik in het niets, Soms zoek ik naar een 
houvast, In dat wat ik verlies, Soms is mijn hoofd een doolhof, Waar ik  de 
uitweg niet meer ken, Maar ik weet dat ji j er bent, En jij maakt mij van mij, Een 
beter mens, Een beter mens.  

Zullen we dat kunnen delen in 2015? Wat zou het mooi zijn als we dat als thema 
nemen voor onze solidariteit hier in onze ‘wereldschone’ gemeente, Parel aan de 
Zee, en …. naar buiten Poort naar de wereld. 

Vz, Terug maar naar onze eigen wereld (Al kost me dat soms wat moeite): De 
begroting 2015.  

Plannen genoeg om het mooier te maken. We zijn al jaren bezig met nieuwe 
structuren voor Egmond, Bergen, Schoorl. Niemand komt te kort: kernen in 
evenwicht. 

Plannen maken is soms een moeizaam proces. De verwachtingen zijn hoog 
gespannen. Te hoog misschien? Voor onze fractie geldt dat de maat van het 
geheel door de som der delen wordt bepaald. Het gaat niet om de grote gebaren. 
Juist het benutten van de eigen identiteiten van de dorpen is de sleutel van 
succes. Dat de plannen van Mooi Bergen en Schoorl Klopt toch niet op ieders 
medewerking kunnen rekenen zijn daar voorbeelden van. De komende maanden 
voor onze raad tijd voor het bijstellen denken wij.  

Het gaat er natuurlijk vandaag ook over of alles te betalen is en waar de euro’s 
vandaan komen. Het gemeentefonds is geen melkkoe zo blijkt. Er is naar onze 
mening kritisch gekeken naar diverse maatregelen van bezuinigen maar ook 
naar een stukje lastenverzwaring. De eigen organisatie is onder de loep 
genomen en er is naar onze mening een behoorlijk aandeel geleverd in de 
besparingen. Over de verhoging van de Toeristenbelasting is al veel 
gediscussieerd en in de aanloop naar vanavond al wat bijgesteld. Het kan nog 
iets milder. Het amendement hiervoor kunnen wij steunen. De argumenten zijn al 
genoemd. Op blz 57 van de begroting staan drie onderdelen genoemd die een 
rol spelen bij de uitvoering van de TB. Er lijkt een scheefgroei te gaan ontstaan 
tussen de opbrengsten van de nog steeds toenemende particuliere verhuur en 
de zakelijke markt. Halen we wel alle afdrachten binnen? Wij willen van het 
college een toezegging dat er beter inzicht komt in het aandeel van de 
particuliere verhuur. Is het echt zo dat hier iets achterblijft? U kunt ons helpen 
daar meer duidelijkheid in te krijgen. 

 

Vz, Onze gemeente is een onderdeel van een groter geheel: Noord-Holland, 
Noord-Holland Noord, Regio Alkmaar ( wel een mooi stukje). Voor onze fractie is 



dit een duidelijk gegeven. Alleen samen kom je verder. Niet al je inspanningen 
zijn alleen voor de eigen inwoners. Binnenkort valt er een besluit over een 
verbeterde organisatorische ambtelijke ‘samenwerking’. Cruciaal is daarbij dat 
de bestuurlijke identiteit geborgd blijft en dat wil niet zeggen dat het naar binnen 
gericht staren is, verre van dat.  

Een voorbeeld is de woningmarkt. Een deel van onze inwoners kan niet de 
geschikte woonruimte vinden binnen onze gemeente. De regio vervult daarin een 
rol. Natuurlijk willen wij ook blijven bouwen met een groot accent op binnen de 
kernen en voldoende betaalbare woningen. Ook in deze regio komen we een 
beetje uit de huizencrisis. De woningcorporaties maken weer nieuwe plannen. 
Onze fractie wil dat we op basis van een bijgestelde lokale woonvisie (voor de 
zomer!)  met de maatschappelijke partners regionaal én lokaal uitvoerbare 
projecten benoemen. 

 

Vz, Zoals op blz. 6 van de Inleiding staat we doen het samen met de inwoners: 
vorm en kleur geven aan onze gemeente. Ook dat blijft een uitdaging die iedere 
dag telt. Vorig jaar is er een start gemaakt met Toekomstvisie Bergen 2040. Het 
project gaat in 2015 verder na een stand van zaken moment. Onze fractie ziet 
wel mogelijkheden om de inbreng van onze inwoners nog verder te stimuleren. 
Meer boer en burger erbij betrekken. Meerdere tools zijn daarvoor beschikbaar. 
De ook door GL genoemde G1000 is een mooi voorbeeld. Wij dagen college 
maar ook de raad uit om hierin creatief te zijn. 

Bergen toeristengemeente, duurzame gemeente, gemeente midden in de wereld. 
Een nieuwe toeristische visie is in aantocht, regionaal met een lokale kleur 
daarbij. Er komt een herijking van ons duurzaamheidsbeleid. Toeristische en 
duurzame gemeente is de vorige periode in gang gezet en wat ons betreft mee 
doorgaan. Wij willen het voorstel van GL steunen om ook hier het beleid voor 
Millenniumgemeente in mee te nemen voor 2015 en verder. Budgettair moet dit 
in principe passen binnen het budget van het programma 6. 

Vz, mijn 1e termijn zit erop. Niet alles hoeft vanavond aan de orde te komen. 
Zoals ik in het begin noemde. Het is Going Concern! 

Ik wil graag afsluiten met een Beter Mens. In 1994 ontmoette ik voor het eerst 
via mijn werk Chris Veraart uit onze gemeente. Gedreven door zi jn passie voor 
de kwetsbare natuur. Van de week is hij overleden. Voor mij een Bergenaar met 
hart voor de natuur en voor de medemens dat hem voor mij een ‘Beter Mens’ 
maakte. Misschien een voorbeeld voor ons beter mens zijn. 

 

PVDA fractie Bergen 

André van der Leij 

Karin Kindt 
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