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agendapunt

0.

samenvatting
besprokene

Vragenhalfuur

Er is een vragen halfuur.
Dhr. Zeiler (GB): vraagt om het jaarrond muziekprogramma op zondagmiddag
alsnog mogelijk te maken voor het Slotkwartier en één ambtelijk projectleider
en één contactpersoon aan te wijzen vanuit de gemeente.
Wethouder Rasch geeft aan dat het compromis is: in de winter 1x pm, v,a,
april 1x pw; er is inmiddels één contactpersoon.

agendapunt

1.

samenvatting
besprokene

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

agendapunt

2.

besluit

Opening

Vaststellen van de agenda

De agenda is gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd als laatste agendapunten
drie moties vreemd aan de orde van de vergadering: deelnemen aan
‘WaarStaatJeGemeente’ in Buch verband, dorpsgericht werken in Buch
verband, locatie windmolenparken op zee.
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agendapunt

besluit

3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 21 oktober
2015
De lijst bestuurlijke toezeggingen is ongewijzigd vastgesteld.

agendapunt

3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 40 tot en met week 44

besluit

De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan en
stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening.

agendapunt

besluit

agendapunt

besluit

agendapunt

besluit

3.c. Brief d.d. 9 oktober 2015 inzake beëindiging burgercommissielid
van de fractie PvdA
De brief beëindiging burgercommissielid fractie PvdA wordt voor kennisgeving
aangenomen. Hiermee is het burgercommissielidmaatschap beëindigd.
3.d. Brief d.d. 28 oktober 2015 inzake beëindiging burgercommissielid
van de fractie KIES Lokaal
De brief beëindiging burgercommissielid fractie KIES Lokaal wordt voor
kennisgeving aangenomen. Hiermee is het burgercommissielidmaatschap
beëindigd.
3.e. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake
parkeerplaatsen KNRM en ERB
De beantwoording schriftelijke vragen D66 wordt voor kennisgeving
aangenomen. Toelichting door portefeuillehouder op parkeerplaatsen KNRM
volgt in de ARC.

HAMERSTUKKEN
agendapunt

voorgesteld
besluit
besluit

4.

Voorstel betreft in te stemmen met de wijziging
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN en de
voorgestelde verdeelsleutel
1. De raad verleent het college toestemming om in te stemmen met de
wijziging gemeenschappelijke regeling VRNHN.
2. De raad stemt in met de wijziging verdeelsleutel
Conform besloten.

BESPREEKSTUKKEN
agendapunt

voorgesteld
besluit

5.

Voorstel betreft het vaststellen van de nota Kunst en Cultuur 20162019 en de daarbij behorende begrotingswijziging
- De nota kunst en cultuur, Kunst in ’t Hart, vast te stellen.
Specifiek op de punten waarvoor extra gelden worden gevraagd::
- uitwerking regionale samenwerking (cultuurconvenant)
- verdieping cultuureducatie basisscholen
- extra incidentele subsidiegelden voor nieuwe initiatieven.
- De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
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samenvatting
besprokene

Mw. Braak – van Kasteel, GL, mist de cultuureducatie voor jongeren in het
voortgezet onderwijs en betreurt de vermindering van het totaal budget Kunst
en Cultuur. Zij dient amendement B in, het op te richten Cultureel Platform
gemeente Bergen zal een verdere uitwerking van de visie ontwikkelen m.b.t.
de beleidsnota Kunst en Cultuur 2016-2019 voor de gehele gemeente Bergen
en licht het toe. Dezelfde intentie leeft bij de andere fracties. Wil graag dat de
raad geïnformeerd wordt over de stappen voor de oprichting van het Platform.
Dhr. Snabilie, KL, constateert dat Kranenburgh gaat werken voor de hele
gemeente, voor alle kunstuitingen en voor de cultuurhistorie. Dient
amendement A in, om eerst doelen/uitgangspunten uit te werken voordat er
extra geld wordt gevraagd voor nieuwe initiatieven en licht dat toe. KL dient
mede amendement B in.
Dhr. Zeiler, GB geeft aan dat de na de raadscommissie doorgevoerde
aanvullingen te kort schieten. Dat hadden er meer moeten zijn. Om de nota
aan te scherpen dient hij amendementen C, aanvulling omschrijving taken
Kranenburgh, en D, bredere financiële ondersteuning nieuwe initiatieven, in en
licht deze toe.
Mw. Grooteman, CDA, staat geheel achter het amendement van GL en dient
het mede in: Kunst en Cultuur, is naast de kust, een van de kroonjuwelen van
onze gemeente en is een sterk verbindend element.
Dhr. Snijder, D66, geeft ook het zeer grote belang van Kunst en Cultuur voor
onze gemeente aan, ziet een toegevoegde waarde in het al vooraf reserveren
van gelden voor ondermeer nieuwe initiatieven en educatie, het biedt ook
speelruimte voor het op te richten Platform.
Mw. Kindt, PvdA, veel overleg tussen raadsleden heeft geleid tot amendement
(B) over de nadere uitwerking van de visie, zij heeft het mede ingediend. De
besteding van de gevraagde gelden is niet geheel duidelijk, maar vooraf
reserveren hoeft niet te leiden tot uitgeven.
Dhr. Houtenbos, VVD, stelt dat onze gemeente rijk is aan Kunst en Cultuur,
waar alle instellingen aan moeten meewerken, Kranenburgh er moet zijn voor
alle kernen. Via ons vastgoed gaat er in feite nog meer geld naar Kunst en
Cultuur.
Wethouder Rasch, geeft aan dat het college amendement B verder uitvoert,
deze opdracht voor het uit vrijwilligers bestaande Platform stevig is, de raad
geïnformeerd wordt over hoe en de wijze waarop het op te richten Cultureel
Platform gemeente Bergen plaatsvindt (toezegging).
Zonder de gevraagde € 60.000 voor drie jaar treedt er stagnatie op in de groei
en bloei van het culturele klimaat.
De voorzitter wijst GB er op dat zij een amendement kunnen indienen als zij
zaken aan de Nota willen toevoegen.
Dhr.Zeiler, GB, zegt daarop dat dit wegens te late aanlevering van de
oplegnotitie (na de fractievergadering) niet goed meer mogelijk was
Tweede termijn na schorsing.
Dhr. Snabilie, KL, wijzigt amendement A dusdanig (A1) dat er voor 2016 geld
beschikbaar wordt gesteld en gaat bij evaluatie bij de PN 2017 bekijken of er
inderdaad gelden beschikbaar gesteld moeten worden voor de genoemde
doelen.

tekst ingediende
stukken
stemming

Zie bijlage bij deze besluitenlijst.
Amendement A1: voor KL (6), PvdA (2), GB (1 Van Leijen), VVD (1); tegen
D66 (2), CDA (3), GL (3), GB (1). Het amendement is met 10 stemmen voor
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en 9 tegen aangenomen.
Amendement B: unaniem (19) aangenomen.
Amendement C: unaniem (19) aangenomen.
Amendement D: voor GB (2), KL (1 Snabilie), CDA (3), VVD (1), GL (3); tegen
KL (5), D66 (2), PvdA (2). Het amendement is met 10 stemmen voor en 9
tegen aangenomen.
Geamendeerd Besluit: unaniem (19) aangenomen.
besluit

De raad heeft gewijzigd besloten.

agendapunt

6.

tekst ingediende
stukken

1. Deelname aan WaarStaatJeGemeente (KL/PvdA/D66/CDA/GL)
Zie bijlage bij deze besluitenlijst.

samenvatting
besprokene

Mw. Luttik – Swart, KL, dient motie 2 in over de deelname aan:
‘WaarStaatJeGemeente’ in Buch verband en licht dat toe.

Moties vreemd aan de orde van de vergadering.

De voorzitter constateert dat de intentie van de motie duidelijk is, deze wordt
onderschreven door het college, de motie komende woensdag wordt
ingebracht bij het overleg van het Bestuur i.o. van de Werkorganisatie Buch.
Stemming

De motie is unaniem (19) aangenomen.

tekst ingediende
stukken

2. Dorpen beleid BUCH-organisatie (D66/KL/CDA/PvdA)
Zie bijlage bij deze besluitenlijst.

samenvatting
besprokene

Dhr. Snijder, D66, dient motie 3 in over een dorpsgerichte dienstverlening in
Buch verband en licht dat toe. Het is een borging van de uitwerking van de
‘coleur locale ‘.
De voorzitter neemt deze belangrijke boodschap mee naar het Bestuur i.o.

Stemming

De motie is unaniem (19) aangenomen.

tekst ingediende
stukken

3. Voorgestelde locatie windmolenpark op zee (KL)
Zie bijlage bij deze besluitenlijst.

samenvatting
besprokene

Mw. Luttik – Swart, KL, dient motie 4 in om stelling te nemen tegen de bouw
van nieuwe windmolenparken op zee, die zichtbaar zijn vanaf de kust en om
locale initiatieven, om de inwoners en ondernemers te informeren, te kunnen
ondersteunen. Het gaat om bewustwording en het onder de aandacht brengen
van de gevolgen van de huidige plannen.
Alle fracties geven aan niet tegen windmolens op zee te zijn.
Dhr. Zeiler, GB, weet dat er door de burgers veel kennis kan worden
ingebracht.
Dhr. Snijder, D66, vindt de stellingname en actieve werkwijze hierin, van het
college, voldoende. Er is geen extra geld nodig voor informatieverstrekking.
Mw. Groen – Bruschke, GL, is van mening dat windmolens zo ver als mogelijk
uit de kust kunnen komen, dat er geen sprake is van horizonvervuiling.
Dhr. Van der Leij, PvdA, meent dat er technieken zijn windmolenparken verder
te plaatsen dan nu wordt voorgesteld, wil het signaal afgeven ”bezint eer ge
begint’.
Dhr. Zwart, CDA, geeft aan dat het voor een mede – overheid nauwelijks
bladzijde 4 van 5

goed te doen is, tegenspel te bieden aan de Rijksoverheid. De gemeente kan
zelf heel goed de inwoners informeren over de plannen en gevolgen.
Wethouder Rasch:
Kan de inhoud van de motie grotendeels onderschrijven, we ondernemen veel
actie om met de mede overheden tot een gemeenschappelijke uitspraak te
komen: Ver weg!
Wacht wat er uit de samenleving komt, wil niet op voorhand geld ter
beschikking stellen.
Stemming

Voor KL (6), GB (2), VVD (1), PvdA (2); tegen GL (3), D66(2), CDA (3). De
motie is met 11 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

agendapunt

7.

samenvatting
besprokene

Sluiting

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

Bergen, 9 november 2015
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