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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 

samenvatting 
besprokene 

De agenda is gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd als laatste agendapunten 
twee moties vreemd aan de orde van de vergadering: bermenbeleid (GB), 
begraafplaatsen (KL). 

 
agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 10 november 

 2015 
samenvatting 
besprokene 

2015/05 Oude Hof, GB missen nog aspecten en willen daarvan graag op de 
hoogte worden gebracht via de nieuwsbrief. De lijst bestuurlijke toezeggingen 
is ongewijzigd vastgesteld. 
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agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 45 tot en met week 49 

besluit 
 

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

 
agendapunt  3.c. Brief van 19 november 2015 inzake beëindiging burgercommissielid 

 van de fractie VVD 
besluit De brief beëindiging burgercommissielid fractie VVD wordt voor kennisgeving 

aangenomen. Hiermee is het burgercommissielidmaatschap beëindigd. 
 
 
 

HAMERSTUKKEN 
 

 
agendapunt  4. Voorstel betreft vaststellen van het bestemmingsplan Damweg 7 in 

Schoorl 
voorgesteld 
besluit 

het bestemmingsplan Damweg 7 (NL.IMRO.0373.BPG04007damweg7-B001) 
inclusief de beantwoording van de zienswijze vast te stellen 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  5. Voorstel betreft in te stemmen met het afgeven van een verklaring 

 van geen bedenkingen woningbouwplannen Rustenburg - Egmond 
 aan den Hoef 

voorgesteld 
besluit 

− kennis nemen van de nota zienswijzen en de daaruit voorvloeiende 
wijzigingen (bijlage 4); NL.IMRO.0373.OVherenweg174-B001 

 NL.IMRO.0373.OVRustenburg-B001 
− afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) (bijlage 1) voor: 
− de sloop en nieuwbouw van 9 woningen aan de Rustenburg 1-5 en 

Julianaweg 4,6,8,10;  
− de sloop van het bestaande pand  en nieuwbouw van 7 woningen aan de 

Herenweg 174; 
− kennis nemen dat na het afgeven van de vvgb, de gewijzigde 

omgevingsvergunningen worden verleend, het verkeersbesluit wordt 
genomen en het besluit hogere grenswaarde wordt vastgesteld 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  6. Voorstel betreft het college toestemming te verlenen de wijziging in 

de volgende Gemeenschappelijke regeling aan te gaan: RUD, 
Cocensus en WNK 

voorgesteld 
besluit 

a. Het college toestemming te verlenen voor wijziging van de GR-RUD; 
b. De burgemeester toestemming te verlenen uit te treden uit de GR-RUD. 
 
- in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om de 2e 

wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 aan te 
gaan; 

- toestemming te verlenen aan het college om de 2e wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 aan te gaan. 
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− als bestuursorgaan uittreden uit de gemeenschappelijke regeling WNK  
− toestemming aan het college verlenen om in te stemmen met de nieuwe 

gemeenschappelijke regeling 2015 Werkvoorzieningsschap Noord-
Kennemerland. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  7. Voorstel betreft in te stemmen met de beleidsregels 

 ‘ondergeschikte horeca bij detailhandel 2015’ 
voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met de beleidsregel ‘ondergeschikte horeca bij detailhandel 
2015’ 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  8. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële mutaties voor de 

voorbereiding van de Jaarrekening 2015 en de daarbij behorende 
begrotingswijzigingen 

voorgesteld 
besluit 

Akkoord te gaan met het raadsvoorstel ‘Begrotingswijziging voorbereiding 
jaarrekening 2015’ met de daarbij behorende begrotingswijzigingen 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Snijder, D66, dient een motie (1) in om breed te laten onderzoeken hoe 
het komt dat de inkomsten uit het parkeren steeds maar afnemen. 
Dhr. Houtenbos, VVD, stelt bij stemverklaring vast dat het voorstel niet 
volledig is, de financiële gevolgen van de drie decentralisaties zijn er niet in 
opgenomen. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

Stemming Besluit: unaniem (20) aangenomen. 
Motie 1: unaniem (20) aangenomen. 
 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  9. Voorstel betreft het vaststellen van de Parkeerverordening 2016 

voorgesteld 
besluit 

de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van 
vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2016) vast te 
stellen 

besluit Conform besloten. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  10. Voorstel betreft het vaststellen van de Belastingverordeningen 2016 

voorgesteld 
besluit 

1.  De raad besluit de belastingverordeningen 2016 vast te stellen; 
2.  De raad besluit de Verordening precariobelasting buizen, kabels, draden 

of leidingen 2016 vast te stellen; 
3.  De raad besluit de kwijtscheldingsregels 2016 vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

In het raadsbesluit Legesverordening 2016 is de volgende aanpassing 
gemaakt: in artikel 11 is de verwijzing naar artikel 13 gewijzigd in artikel 12. 
Verordening precariobelasting op buizen e.a. 
Dhr. Houtenbos, VVD, wil niet belastingen op leggen om dat in de reserve te 
storten, wel nu vaststellen maar later niet opleggen creëert onduidelijkheid 
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voor de inwoners. 
Dhr. Snijder, D66, stelt dat nu vaststellen een formele zaak is, vooruitlopend 
op het eventueel heffen. 
Mw.Groen – Bruschke, GL, wil wachten met vaststellen tot maart, als alle 
informatie bekend is. 
Dhr.Smook, KL, wil een eventuele opbrengst gebruiken voor lastenverlichting.  
 
Dhr, Zeeman, college, verduidelijkt dat nu alleen de tekst wordt vastgesteld, bij 
een eventueel later besluit om tot heffing over te gaan, kan dat dan met 
terugwerkende kracht per 1-1-2016. 
 
Verordening Forenzenbelasting. 
Dhr. Houtenbos, VVD, geeft bij stemverklaring aan dat de aframing van de 
opbrengst Forenzenbelasting te snel is gedaan, verwacht dat de opbrengst in 
2016 hoger zal uitkomen. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Geen. 

Stemming Algemene verordeningen: unaniem (20) aangenomen.  
Precariobelasting: voor D66 (3), KL (5), PvdA (2), CDA (3), GL (3); tegen VVD 
(2), GB (2). Het besluit voor de precariobelasting is met 16 stemmen voor en 4 
tegen aangenomen. 
Kwijtscheldingsregels 2016: unaniem (20) aangenomen. 
 

Besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  11. Voorstel betreft het bekrachtigen van de koopovereenkomst grond 

 fusielocatie Egmondse voetbalclubs en het vaststellen van de 
 daarbij behorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

- De koopovereenkomsten met de eigenaren van de gronden ten zuiden 
van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef te bekrachtigen; 

- Met instemming kennis te nemen van de prealabele vraag van 14 oktober 
2015 aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

- De begrotingswijzing vast te stellen 
samenvatting 
besprokene 

Dhr. Van Leijen, GB, dient samen met GL een motie (2) in om bij de definitieve 
locatiekeuze de kosten inzichtelijk te maken van deze locatie en de locatie 
Hogedijk. Zijn fractie is niet tegen het voorstel, maar wil de vaart er in houden. 
Mw. Groen – Bruschke, GL, is van mening dat er geen open debat heeft 
plaatsgevonden over de keuze voor deze locatie, de prealabele vraag aan de 
provincie hierover is opgesteld zonder kaders van de raad, niet alle belangen 
zijn afgewogen, de keuze van de drie voetbalclubs voor deze locatie is niet 
aan de raad voorgelegd, definitieve besluitvorming in april 2016 kan niet 
anders zijn dan te kiezen voor deze locatie. Om alsnog tot een goede 
afweging te komen, moet de raad weten wat het kost, afgezet tegen een 
andere locatie. Haar fractie is tegen het voorliggende besluit. 
Dhr. Zwart, CDA, geeft aan dat deze discussie nu al gaat over de 
locatiekeuze, maar dat doen we pas na het antwoord van de provincie. 
Dhr. Snijder, D66, stelt dat de raad consistent moet blijven, fracties hadden 
ook nee kunnen zeggen tegen deze lijn. Bij een ja van de provincie wordt dit 
de locatie, in april nadere discussie en financiële overwegingen. 
 
Reactie wethouder Van Huissteden. 
Ook andere locaties zijn tegen het licht gehouden, de raad heeft ingestemd te 
zoeken in de driehoek. Hogedijk valt daar buiten. Ook na vanavond komen er 
drie mogelijkheden voor nadere uitwerking, die gaan de inspraak in. De 
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prealabele vraag is gesteld om te toetsen of dit een begaanbare weg is. 
Bij een nee, met de clubs om de tafel zoeken naar een second best locatie. 
Bij een ja, in april overwegingen en belangen afweging en financiële aspecten, 
de raad kan er nog steeds wat van vinden. 
 
Dhr. Roem, VVD: stemverklaring: voor het proces, wel moeite met de druk die 
er op gezet wordt, nu niet beslissen dan is grond weg, beter was dit proces in 
te gaan na het antwoord van de provincie. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Besluit: voor D66 (3), KL (5), CDA (3), PvdA (2), VVD (2), GB (2); tegen GL 
(3). Het besluit is met 17 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
 
Motie 2: voor GB (2), GL (3); tegen VVD (2), D66 (3), PvdA (2), CDA (3), KL 
(5). De motie is met 5 stemmen voor en 15 tegen verworpen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  12. Voorstel betreft in te stemmen met de startnotitie Economische 

 Visie gemeente Bergen 2015-2030 
voorgesteld 
besluit 

 In te stemmen met de startnotitie Economische Visie Bergen 2015 - 2030 en 
te starten met de uitvoering ervan. 

samenvatting 
besprokene 

Mw. Braak – van Kasteel, GL, ziet liever twee aparte bijeenkomsten, de een 
met inwoners, de andere met ondernemers.  
Dhr. Zeiler, GB, vindt het stappenplan nodeloos ingewikkeld, ziet meer in 
parallelle fases. 
Dhr. Roem, VVD, wil continuïteit in beleid, verzoekt ook te kijken naar 
bestaand beleid, het voorwerk voor de Toekomstvisie en moties die een rol 
kunnen spelen. 
Dhr. Halff, D66, bepleit gerichte onderwerpen of thema’s aan inwoners en 
ondernemers voor te leggen en daar de raad bij te betrekken. 
 
Reactie wethouder Rasch. 
Juist een confrontatie van belangen van inwoners en ondernemers is erg 
interessant. 
Toezeggingen: over het betrekken van moties e.a. en over de terugkoppeling 
naar de raad. Zie toezeggingenlijst. 
 

stemming Besluit: unaniem (20) aangenomen. 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  13. Voorstel betreft het vaststellen van de Toeristische recreatieve visie 

 regio Alkmaar 2025 
voorgesteld 
besluit 

de toeristisch-recreatieve visie regio Alkmaar 2025 vast te stellen 

samenvatting 
besprokene 

Mw. Braak – van Kasteel, GL, verzoekt om het lokale beleid mee te nemen in 
de regionale visie, zoom in op en verwerk ook het beleid van onze kernen erin,  
kan als kader dienen voor de lokale economische visie. 
Dhr. Zeiler, GB, sluit zich daar bij aan, geen dubbel werk doen. 
Dhr. Van der Leij, PvdA, wil juist géén eigen toeristische visie, ontwikkel een 
regionale visie ook op de kernen. 
Dhr. Karels, KL, geeft aan dat het juist gaat om het grote plaatje, trek mensen 
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naar Holland boven Amsterdam een grote regio met een eigen 
gebiedsdestinatie, waarin kernen / gebieden met hun eigen identiteit. 
 
Reactie wethouder Rasch. 
Zij vult aan dat we in regionaal verband sterker staan, onze kernen zijn 
allemaal een sterk merk daarbij. 

stemming Besluit: unaniem (20) aangenomen. 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  14. Voorstel betreft het vaststellen van de Nota Dierenwelzijn Bergen 

 2015-2020 
voorgesteld 
besluit 

- de Nota van beantwoording zienswijzen Nota Dierenwelzijn Bergen vast te 
stellen; 

- de Nota Dierenwelzijn Bergen vast te stellen; 
- bij uitvoering van taken op het vlak van dierenwelzijn samen te blijven 

werken met regiogemeenten; 
- de opvang van wilde vogels te blijven ondersteunen; 
- de jacht op de eigen gronden van de gemeente te beëindigen; 
- soortgerichte maatregelen te nemen waarbij de focus ligt op het 

bijvriendelijker maken van de gemeente en op het nemen van 
maatregelen om barrières tijdens de amfibietrek in de binnenduinrand weg 
te nemen. 

samenvatting 
besprokene 

Mw. Glas, KL, dient mede namens D66 en het CDA, amendementen in om , 
(A) het woord plezierjacht te veranderen in benuttingsjacht en om (B) jacht op 
gemeentelijke grond te behouden. 
Dhr. Zeiler, GB, wil wat extra’s doen, daarvoor dient hij motie 3 in, om 
regionaal op te trekken bij een verbod op gebruik van roofvogels bij 
evenementen, schuilmogelijkheden voor vee, bescherming weidevogelstand. 
Dhr. Snijder, D66, ziet in de motie het opstellen van weer meer regels. 
Dhr Damink, KL, verzoekt het einde van de verpachting van het viswater bij de 
Slotruïne uit de nota te halen, de verpachting bestaat nog steeds. Dhr. Karels, 
KL, vult aan dat daar gevist moet kunnen blijven worden. 
Mw. Kindt, PvdA, wijst er op dat er steeds gepleit wordt op het behouden van 
het open gebied. Geen bosschages en nu wel bebouwing? 
 
Reactie wethouder van Huissteden. 
Kent geen pachtcontract voor de Slotruïne, er mag gevist worden. 
Voor beheer door jacht kan een vergunning verleend worden, als de pacht 
afloopt voor het jachtgebied komt er geen vervolg meer. Regionaal optrekken 
voor de in de motie genoemde onderwerpen is prima, maar de provincie staat 
geen bebouwing (schuilmogelijkheden) toe.  
 
Dhr. Damink, KL, dient mondeling een amendement in over het schrappen van 
de beëindiging van het pachtcontract vissen Slotruïne. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendement A: voor KL (5), D66 (3), CDA (3), PvdA (2), VVD (2), GL (3); 
tegen GB (2). Het amendement is met 18 stemmen voor en 2 tegen 
aangenomen. 
Amendement B: voor KL (5), D66 (3), CDA (3), PvdA (2); tegen GL (3), GB 
(2), VVD (2). Het amendement is met 13 stemmen voor en 7 tegen 
aangenomen.  
Amendement C (mondeling ingediend): unaniem (20) aangenomen. 
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Gewijzigd besluit: unaniem (20) aangenomen. 
 
Motie 3: voor GB (2), VVD (2), GL (3), PvdA (2), KL (4), D66 (1); tegen D66 
(2), KL (1), CDA (3). Het amendement is met 14 stemmen voor en 6 voor 
aangenomen.  
 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 

 
agendapunt  15. Moties vreemd aan de orde van de vergadering.   

tekst ingediende 
stukken 

1. Bermenbeleid (GB) 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeiler, GB, dient motie 4 in over het bermenbeleid en licht deze toe. 
Vreest dat de bermen in het komende bomenbeleid onderbelicht blijven. 
De motie wordt aangehouden, dit onderwerp komt aan de orde in het 
Groenbeleidsplan, daarin ook aandacht voor de waterbergingscapaciteit. 
 

Stemming Geen stemming, de motie wordt aangehouden. 
 

tekst ingediende 
stukken 

2. Begraafplaatsen (KL) 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

samenvatting 
besprokene 

Mw. Glas-de Raadt, KL dient motie 5 in over het behoud van de openbare 
begraafplaats te Egmond aan Zee met een grote cultuurhistorische waarde en 
licht deze toe.  
Dhr. Snijder, D66, vindt de motie te stellig en vraagt deze te wijzigen: 
onderzoek doen en bij een positief oordeel een uitvoeringsplan op stellen. 
Dhr. Van Huissteden, college, geeft aan dat beleid inzake begraafplaatsen, 
waar onder deze, op de Lange Termijn Agenda staat (NB: Raad 14 april 2016) 
Toezegging: In de periode dat het beleid mbt begraafplaatsen wordt 
opgesteld, worden er geen historische stenen verwijderd. 
Mw. Glas de Raadt, KL, stemt in met de wijziging en gezien de reactie van de 
wethouder wordt de motie aangehouden. 
 

Stemming Geen stemming, de motie wordt aangehouden. 
 

 
agendapunt  16. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en wenst 
iedereen fijne feestdagen toe. 

 
Bergen, 15 december 2015 
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