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dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
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mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L. Damink (KL), mw. T. Glas (KL), mw. S. 
Groen-Bruschke (GL), mw. W. Grooteman (CDA), dhr. M. Halff (D66), dhr. J. 
Houtenbos (VVD), dhr. R. Karels (KL), mw. K. Kindt (PvdA), dhr. A. van der 
Leij (PvdA), mw. J. Luttik-Swart (KL), dhr. P. Ooijevaar (CDA) afwezig bij 
agendapunt 5., mw. F. Ouëndag (GL) afwezig bij agendapunt 17d, mw. A. 
Paping (VVD), dhr. C. Roem (VVD), dhr. M. Smook (KL), dhr. H. Snabilie (KL), 
dhr. J. Snijder (D66),  dhr. M. Wals (D66), dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. D. Zwart 
(CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J. Mesu, dhr. P. van Huissteden, mw. O. Rasch, dhr. R. Zeeman 

gemeente 
secretaris 
 

Loco secretaris M. Schroor 

afwezig 
 

dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. K. van Leijen (GB) 

 
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 

Moties vreemd aan de orde van de vergadering, agendapunt 19, worden 
ingediend door dhr. Roem (VVD) woningbouw BSV terrein (5), Dhr. Zwart 
(CDA) sluiting ruiterpaden (6). 
 
Dhr. Roem (VVD) wenst het vaststellen van het bestemmingsplan Duingebied 
(ag. 14) van de agenda af te voeren, niet alle informatie over het provinciale 
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standpunt met betrekking tot het legaliseren van de bebouwing bij de 
Heereweg 3, is aanwezig.  
 
De overige fracties wijzen het verzoek af. 

besluit De agenda is gewijzigd vastgesteld. 

 
 
agendapunt  3.a. Verslag raadsvergadering gehouden op 12 mei 2015 

besluit Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt 3.b. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 9 juni 2015 

besluit 
 

Ingestemd wordt om toezegging 2015/05 inzake Oude Hof niet af te voeren.  
De afdoening van de toezeggingen worden veranderd in : 4e kwartaal 2015, 
aangezien het 2e kwartaal nu verstreken is. 
De lijst bestuurlijke toezeggingen wordt gewijzigd vastgesteld.  
 

 
agendapunt 3.c. Verzamellijst ingekomen stukken week 20 tot en met week 25 

besluit 
 

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

 
agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake 

 sluiting ruiterpaden in Bergen 
samenvatting 
besprokene 
 

Gezien de beantwoording, heeft het CDA ( Dhr. Zwart) een motie (6) 
dienaangaande ingediend. 

besluit 
 

De beantwoording schriftelijke vragen CDA wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft in te stemmen met het verslag van de archief-KPI’s 
(Kritische Prestatie Indicatoren) gemeente Bergen 2015 en de 
daarbij behorende Reactie op verslag  archief-KPI’s 

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met het verslag van de archief-KPI's gemeente Bergen 2015 

besluit Conform besloten. 

 
 
agendapunt  5. Voorstel betreft een gemeentelijke bijdrage te verstrekken tbv de 

 fusie van de voetbalverenigingen Berdos en BSV Bergen en de 
 daarbij behorende begrotingwijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

− Voor de fusie tussen de voetbalclubs BSV Bergen en VV Berdos een 
vergoeding voor de opstallen vast te stellen van € 700.000 en dit bedrag 
ter beschikking te stellen aan de fusieclub nadat deze officieel is 
geregistreerd; 

bladzijde 2 van 12 
 



− Middelen ter beschikking te stellen voor de aanleg van één kunstgrasveld, 
het herinrichten van het parkeren buiten het hek en het herinrichten van het 
voorplein en het aanleggen van een fietsenstalling op het complex ten 
bedrage van € 705.000. Deze middelen aan te wenden nadat de fusieclub 
officieel is geregistreerd. 

− De achterblijvende onderdelen van de Omnisportvereniging op het 
complex aan de Oudtburghweg te vrijwaren van kosten die direct 
voortkomen uit het verdwijnen van het voetbal op deze locatie. Hiervoor 
middelen ter beschikking te stellen ter hoogte van € 15.000 . 

− De bijvoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
Samenvatting 
besprokene 

Dhr. D. Zwart (CDA), meldt bij stemverklaring zijn dank voor de inzet van de 
voetbalclubs, het is een goede stap voor de toekomst van de voetballende 
jeugd in Bergen. 

besluit Bij dit agendapunt is de heer Ooijevaar (CDA) niet aanwezig. 
 
Conform besloten. 

 
agendapunt  6. Voorstel  betreft zienswijzen indienen over Jaarrekening 2014, 

Begroting 2016 bij het Algemeen Bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling: 

agendapunt  6.a. Recreatieschap Geestmerambacht 

voorgesteld 
besluit 

- kennis te nemen van de jaarrekening 2014 en de programmabegroting 
2016 van recreatieschap Geestmerambacht 

- een positieve zienswijze af te geven op de programmabegroting 2016 van 
recreatieschap Geestmerambacht door middel van bijgaande brief. 

besluit Conform besloten. 

agendapunt  6.b. Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar eo (VVI) 

voorgesteld 
besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van het  Openbaar Lichaam 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o.; 

2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2016 van het 
Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. 

besluit Conform besloten. 

agendapunt  6.c. Cocensus 

voorgesteld 
besluit 

1) kennis te nemen van de jaarstukken 2014 van de GR Cocensus; 
2) een zienswijze af te geven met het verzoek tot opname van: 

• een overzicht van het totale risicobedrag met een verdeling naar de 
deelnemende gemeenten; 

• het EMU-saldo (voor vergelijkbaarheid van de regelingen); 
• kengetallen met betrekking tot: 
• solvabiliteit,  
• netto schuldquote (met en zonder correctie doorleningen), 
• structurele exploitatieruimte. 

3) voor het overige een positieve zienswijze af te geven op de 
ontwerpbegroting 2016 van de GR Cocensus 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  7. Voorstel betreft om geen bedenkingen kenbaar te maken tegen het 

 voorgenomen besluit van het algemeen bestuur GGD Hollands 
 Noorden om een Coöperatieve vereniging op te richten 
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voorgesteld 
besluit 

Geen bedenkingen kenbaar te maken tegen het voorgenomen besluit van het 
Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden om een coöperatieve 
vereniging op te richten 

besluit Conform besloten. 
 

 
agendapunt  8. Voorstel betreft het invoeren van risicoverevening voor de 

budgetten van jeugdhulp van de BUCH gemeenten voor 2015 
voorgesteld 
besluit 

1. Voor het jaar 2015 te kiezen voor een risicovereveningsmodel met de 
gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voor de jeugdhulp (zorg 
in natura en persoonsgebonden budget) waarbij er sprake is dat de 
financiële tekorten van de eventuele nadeelgemeenten worden verevend;  

2. De inkomsten voor de jeugdhulp volgens de laatst bekende relevante 
circulaire van het rijk in 2015 als verdeelsleutel te hanteren. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  9. Voorstel betreft in te stemmen met de planning van de 

 totstandkoming en vaststelling van een integraal beleidskader en 
 integrale verordeningen voor de drie decentralisaties per 2016 

voorgesteld 
besluit 

− De ambitie om een integraal beleidskader en een integrale verordening cq 
afgestemde verordeningen te ontwikkelen formeel te bekrachtigen; 

− In te stemmen met de voorgestelde planning om in het eerste kwartaal van 
2016 het integrale beleidskader voor de drie decentralisaties vast te stellen 
en integrale/afgestemde verordeningen in het tweede kwartaal van 2016 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  10.a. Voorstel betreft in te stemmen met de afkoopregeling van de 

huurvergoeding voor de Adriaan Roland Holstschool en de daarbij 
behorende begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

− Instemmen met een afkoopsom van € 3.694.253 voor de Adriaan Roland 
Holstschool v.o. in ruil voor het verkoop van het pand Loudelsweg 38 aan 
de gemeente tegen een symbolisch bedrag van € 1,- waarbij de 
verplichting tot huurvergoeding wordt opgeheven; 

− Instemmen met toekenning van een aanvullende normvergoeding eerste 
inrichting aan de Adriaan Roland Holstchool v.o. van € 96.290, waarbij er 
1.120 m2 uitbreiding wordt toegekend; 

− De bijbehorende begrotingswijziging vaststellen. 
Samenvatting 
besprokene 

Mw. J. Luttik – Swart (KL) stemverklaring: blij met de geboden oplossing voor 
deze ‘regionale’ school, inventariseer het scholenbestand ten behoeve voor de 
Bergense jeugd, gaat inzicht vragen in kosten / uitgaven tbv van het onderwijs. 

besluit Conform besloten. 

 
 
agendapunt  10. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan De Haaf 

voorgesteld 
besluit 

Het bestemmingsplan De Haaf, met kenmerk  
NL.IMRO.0373.BPDeHaaf‐C001 (bijlage I), inclusief de zienswijzennota en 
ambtshalve wijzigingen (bijlage II), vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 
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agendapunt  11. Voorstel betreft het vaststellen van het postzegelbestemmingsplan: 
Kogendijk 93-95 

voorgesteld 
besluit 

vast te stellen: 
- het bestemmingsplan ‘Kogendijk 93-95’ met kenmerk 

NL.IMRO.0373.BPG06002kogendijk-B001; 
- het Beeldkwaliteitplan d.d. 6 maart 2015 en deze toe te voegen aan de 

Welstandsnota Bergen (2004). 
Samenvatting 
besprokene 

Dhr. F.D. Zeiler (GB): stemverklaring: de fractie is zeer kritisch op hert gebruik 
van de Ruimte – voor – Ruimte regeling, maar stemt voor. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  12. Voorstel betreft het vaststellen van het postzegelbestemmingsplan: 

 De Werf e.o. 
voorgesteld 
besluit 

het (postzegel)bestemmingsplan De Werf e.o. (bijlage 1), inclusief de nota van 
beantwoording zienswijzen (bijlage 2) op basis van artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 
1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

samenvatting 
besprokene 

Mw. Groen – Bruschke (GL) dient een amendement (A) in om restaurant van 
Speijk UIT het bestemmingsplan te halen, het gebouw wordt te hoog. 
 
Wethouder Zeeman geeft aan dat mede door het restaurant zo te bestemmen 
het gebied een extra facelift krijgt, er is een ondernemer voor, ontraad het 
amendement. 
 
Mw. Kindt (PvdA) was in de veronderstelling dat het zonder verhoging van de 
bouwhoogte in het bestemmingplan was opgenomen, 9 meter is genoeg, 
steun voor het amendement. 
Dhr. Zwart (CDA) geeft aan dat in 2012 bewust is gekozen voor de 
aangegeven hoogte, het nu repareren in het bestemmingsplan geeft het 
laatste zetje voor de verfraaiing van het gebied. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. Amendement A. 

stemming Amendement A: voor GL (3), PvdA (2), KL (3), GB (1), VVD (3), D66 (3); tegen 
CDA (3), KL (3). Het amendement is met 15 stemmen voor en 6 tegen 
aangenomen. 
Geamendeerd besluit: het besluit is unaniem (21) aangenomen. 

besluit  
De raad heeft gewijzigd besloten. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  13. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan: 1e 

Herziening Schoorl, Kernen en Buurtschappen 
voorgesteld 
besluit 

Het bestemmingsplan 1e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen 
(bijlage I), inclusief de nota van beantwoording zienswijzen (bijlage 3) vast te 
stellen op basis van artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro). 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeiler (GB) stemverklaring: stemt tegen, vreest dat met deze 
besluitvorming gang naar de RvS reëel is.  

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. Het betreft een herstemming wegens het 
staken der stemmen in de raad van 12 mei jl. 
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stemming Amendement B: voor VVD (3), GB (1); tegen CDA (3), KL (6), D66 (3), GL (3), 
PvdA (2). Het amendement is met 4 stemmen voor en 17 tegen verworpen.  
 
Besluit: voor CDA (3), PvdA (2), KL (6), GL (3), D66 (3); tegen VVD (3), GB 
(1). Het besluit is met 17 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  14. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 

 Duingebied Bergen 
voorgesteld 
besluit 

Het bestemmingsplan Duingebied, met kenmerk  
NL.IMRO.0373.BPDuingebied‐C001 (bijlage I), inclusief de nota van 
beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (bijlage II), vast te 
stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Snijder (D66) dient een amendement (E) in om meer ruimte te geven 
voor de locatie bepaling van de sportactiviteiten paviljoens, door de 
wijzigingen van de natuur is niets zeker in het nieuwe gebied bij Camperduin. 
Dhr. Roem (VVD), kan zich in algemene zin in het bestemmingsplan vinden. 
Met betrekking tot de Heereweg 3zE:  het is illegale bebouwing waarvoor een 
handhavingverzoek is ontvangen, door bewust traineren wordt dat niet 
uitgevoerd en wordt het, z.i.  ten onrechte,  uiteindelijk onder het 
overgangsrecht geplaatst. Deze werkwijze raakt het vertrouwen in het 
openbaar bestuur. Dient hierover een amendement (E.1)in. 
Dhr. Zeiler (GB) dient een amendement (D) in om het begrip ‘extensieve 
recreatie’ nader te duiden in relatie tot de uitbreiding van de mountainbike 
routes. 
Dhr. Damink (KL), geeft aan dat zijn fractie het bestemmingsplan omarmt en ja 
sommige zaken roepen discussie op. 
Dhr. Zwart (CDA) dient een amendement (C)  in om duidelijkheid te creëren 
over de werkwijze waaronder paden in het duin kunnen worden afgesloten. 
Dhr. Van der Leij (PvdA) memoreert dat dit een herziening is van en plan uit 
1972, nu in de pas blijven lopen (herziening binnen 10 jaar), geeft aan dat een 
afwijkingsbevoegdheid soulaas kan bieden aan de onzekerheden die ontstaan 
door veranderingen in de natuur. 
 
Wethouder Zeeman reageert op de ingediende amendementen: 
C: is niet nodig,  er is een goede verstandhouding met de beheerder en dat is 
een goede zaak, deze ruiterpaden kwestie is een incidenteel gebeuren.  
D: is overbodig en het genoemde aantal is niet te handhaven, het lost niets op. 
E: zegt toe afwijkingsbevoegdheid, dat college de plek van alle paviljoens 
vaststelt, wordt opgenomen in het bestemmingsplan. 
E1:  baseert zich op een gerechtelijke uitspraak van 24 januari 2015, waarin 
wordt gesteld dat er uitzicht is op legalisering van Heereweg 3Ze en derhalve 
handhaving niet hoeft. De legalisering is opgenomen in dit bestemmingsplan. 
 
Amendementen D en E worden gezien de beantwoording en reacties van 
fracties, ingetrokken.  
 
Dhr. Roem (VVD) stemverklaring: de VVD kan zich in grote lijnen vinden in het 
bestemmingsplan, maar kan zich niet vinden in de legalisering van de 
Heereweg 3zE, mede gezien de wijze van besturen in deze. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendement C: voor CDA (3), GB (1), GL (3); tegen D66 (3), KL (6), PvdA 
(2), VVD (3). Het amendement is met 7 stemmen voor en 14 tegen verworpen. 
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Amendement D: ingetrokken. 
Amendement E: ingetrokken. 
Amendement E1: voor VVD (3), GB (1); tegen D66 (3), KL (6), CDA (3), PvdA 
(2), GL (3). Het amendement is met 4 stemmen voor en 17 tegen verworpen.  
Besluit: voor KL (6), GL (3), CDA (3), PvdA (2), D66 (3), VVD (2), GB (1); 
tegen VVD (1). Het besluit is met 20 stemmen voor en 1 tegen aangenomen. 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
 
agendapunt  15. Voorstel betreft het vaststellen van de Jaarrekening en Jaarstukken 

 2014 en de daarbij behorende begrotingswijziging 
voorgesteld 
besluit 

- Het vaststellen van de jaarstukken 2014 inclusief jaarrekening en 
resultaatbestemming volgens bijgevoegd raadsbesluit; 

- de bestemming van het voordelige rekeningsaldo vast te stellen: 
Toevoegen aan de algemene reserve € 740.000; 

- de reserve Project Mooi Bergen op te heffen m.i.v. 2015; 
- de reserve Permanente bewoning recreatiewoningen op te heffen m.i.v. 

2015; 
- de moties en amendementen nr 4, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 

31, 34, 35, 37 en 42 volgens bijlage 1 jaarstukken 2014 af te voeren; 
bijgevoegde begrotingswijzing vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Houtenbos (VVD) brengt de jaarrekening als verantwoordingsinstrument 
ten behoeve van de contolerende functie van de raad, onder de aandacht: 
stelselmatige positieve saldi, andere aanpak kostenplaatsen in Buch verband, 
een erg hoog eigen weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s, 
herbezinning op het belastinggebied in zijn totaliteit. Wenst meer inzicht in 
beleidsvoortgang, dient daarvoor een motie (1) in. 
 
Raadsbrede discussie over de verbetering van de sturingsinformatie, daarbij 
behorende Kpi’s , andere mogelijkheden daarvoor en de rol van de Commissie 
van Onderzoek daarin. 
 
Dhr. Zeiler (GB) vraagt hoe het zit met het niet afvoeren van de motie 16 
Straatmanagement. 
 
Mw. Luttik – Swart (KL): blij met het positieve resultaat, maar zorgen om het 
Sociaal Domein, veel is nog onbekend. 
 
Wethouder Zeeman brengt in dat een verbetering van de informatie ook kan 
liggen in het gebruik van infographics. 
 
Dhr. Houtenbos (VVD) vat de conclusie samen: met de discussie van 
vanavond is de wijze van verantwoording richting raad goed voor het voetlicht 
gebracht, de Commissie van Onderzoek komt voor 1 januari met een aantal 
kaders richting college met het verzoek op die wijze te rapporteren richting 
raad. 
 
Wethouder Zeeman geeft aan op dat verzoek te willen ingaan en het uit te 
voeren. 
 
Hierop wordt motie 1 ingetrokken. 
 
Wethouder Rasch herhaalt haar toezegging in de arc over het aanhouden 
van de motie over het Straatmanagement. 
 

tekst ingediende Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 
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stukken 

stemming Motie 1: ingetrokken. 
Besluit: unaniem (21) aangenomen. 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  16. Voorstel betreft het vaststellen van de Huisvestingsverordening 

 gemeente Bergen 2015 
voorgesteld 
besluit 

− De Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2015 vast te stellen.  
− Het onderdeel loting alleen in de verordening op te nemen als alle 

regiogemeenten akkoord zijn met het instrument loting. 
samenvatting 
besprokene 

Dhr. Wals (D66) dient een amendement in (F) om gebruik te maken van de 
kansen die Den Haag biedt om te experimenteren bij de toewijzing van 
woonruimte. Diverse fracties geven aan moeite te hebben met de opgenomen 
toestemming van het PORA. 
 
Dhr. Van der Leij (PvdA) vindt dat de verordening een ‘levend’ document dient 
te zijn die naar gebleken behoefte of op gewenste effecten moet worden 
aangepast. Dient een amendement in (F1) om de loting uit de verordening te 
halen. 
Mw. Groen – Bruschke (GL) mist cijfers om op de effecten ( regionaal versus 
lokaal) van de verordening te kunnen bijsturen, wil het daar met elkaar over 
hebben. 
Mw. Glas (KL) dient een motie (2) in om artikel 14 van de Huisvestingswet met 
normen over de lokale toewijzing van woonruimte, te kunnen gebruiken. 
 
Wethouder van Huissteden geeft aan dat slechts 8 tot 9 % van de Bergense 
woningen regionaal worden toegewezen. Stel pas regels op als gebleken is 
dat ze nodig zijn. Gaat zich inzetten voor een halfjaarlijkse regionale 
voortgangsrapportage over de effecten van de verordening.  
Experimenteer artikel ( amendement F) goede aanvulling, loting (amendement 
F1) is er ook door andere gemeenten uitgehaald. De status van een bijlage bij 
de verordening ( motie 2) niet duidelijk dus niet doen. 
 
Gezien de beantwoording en de reacties van de fracties: 
Dhr. Wals (D66) wijzigt het amendement F: afstemming in het PORA geen 
toestemming. 
Mw Glas  (KL) wijzigt de motie 2: artikel 14 van het Huisvestingswet wordt 
bespreekbaar in het PORA. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendement F: het amendement is unaniem (21) aangenomen. 
Amendement F1: voor PvdA (2), KL (6), GB (1), CDA (3), D66 (2), VVD (3), 
GL (3); tegen D66 (1). Het amendement is met 20 stemmen voor en 1 tegen 
aangenomen. 
Geamendeerde besluit: unaniem (21) aangenomen.  
 
Motie 2: Unaniem (21) aangenomen. 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 

 
 
agendapunt  17. Voorstel betreft zienswijzen indienen over Jaarrekening 2014, 

 Begroting 2016 bij het Algemeen Bestuur van de 
 Gemeenschappelijke Regeling: 
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samenvatting 
besprokene 

Op verzoek van MW. Kindt (PvdA) worden de verslagen, of verwijzingen 
ernaar, in de Nieuwsbrief van het college opgenomen en zo mogelijk 
informatie van de AB – leden voor of na de vergaderingen. 
 
Dhr. Houtenbos (VVD) dient moties in om het mogelijk te maken dat bij alle 
GR’s het mogelijk wordt om ook zienswijzen op de jaarrekening in te kunnen 
dienen (3) en raadsleden in AB en DB benoemd kunnen worden (4). 
 
Wethouder Zeeman wil nagaan of motie 3 haalbaar is en wijst motie 4 af, net 
als diverse fracties, gezien de rolverwisseling die daardoor optreed. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Motie 3: Unaniem (21) aangenomen. 
Motie 4: voor VVD (3); tegen KL (6), GL (3), D66 (3), PvdA (2), CDA (3), GB 
(1). De motie is met 3 stemmen voor en 18 tegen verworpen. 
 

agendapunt  17.a. GGD Hollands Noorden  

voorgesteld 
besluit 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014 - GGD Hollands Noorden en de 
daarin voorgestelde resultaatbestemming (toevoeging van het positieve 
rekeningresultaat van € 285.000,- aan de algemene reserve); 

Wij verzoeken de GGD om wat betreft de jaarrekening 2014 
• Het accountantsverslag toe te sturen  
• Het weerstandvermogen te kwantificeren 
• Een investeringsoverzicht aan te leveren met daarin de volgende 

punten  
- gepland  
- boekwaarde begin jaar 
- investeringen 
- desinvesteringen  
- afschrijvingen  
- afwaarderingen  
- boekwaarde einde jaar 

2. Kennis te nemen van de herziene financiële begroting 2015 - GGD 
Hollands Noorden; 

3. In te stemmen met de programmabegroting 2016 - GGD Hollands 
Noorden; 

4. In te stemmen met de bij de begroting horende zienswijzen.  
Wij verzoeken de GGD om wat betreft de programmabegroting 2016 

• Het weerstandsvermogen te kwantificeren 
• Een actieplan aan te leveren met daarin voorstellen om de 

meerjarenbegroting sluitend te krijgen 
• De volgende kengetallen alsnog in de begroting op te nemen 

- Solvabiliteit 
- Netto schuldquote (met en zonder correctie leningen) 
- Structurele exploitatieruimte 

5. Kennis te nemen van de geïndexeerde meerjarenraming 2017-2019 en de 
daarin toegepaste indexatie op een later moment zo nodig te 
heroverwegen. 
 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Houtenbos (VVD) stemverklaring: stemt tegen gezien de vele 
bemerkingen in de zienswijzen. 
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stemming Besluit GGD: voor KL (6), PvdA (2), CDA (3), D66 (3), GL (3), GB (1); tegen 
VVD (3). Het besluit is met 18 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 

agendapunt  17.b. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)  

voorgesteld 
besluit 

Instemmen met de Programmabegroting 2016 en de Jaarrekening 2014 van 
het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en de door de regionale werkgroep 
opgestelde zienswijze 

samenvatting 
besprokene 

Wethouder Rasch geeft aan dat in de zienswijzen wordt gevraagd om een 
plan van aanpak voor de financiering van het e-depot en bezuinigingen om dat 
in de begroting te kunnen op nemen. 
 
Dhr. Houtenbos (VVD) stemverklaring: omdat nog niet alle vragen zijn 
beantwoord en gezien de zienswijzen stemt de VVD tegen. 
 

stemming Besluit RHCA: voor KL (6), PvdA (2), CDA (3), D66 (3), GL (3), GB (1); tegen 
VVD (3). Het is met 18 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 

agendapunt  17.c. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) 

voorgesteld 
besluit 

− Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en de daarin voorgestelde 
resultaatbestemming (toevoeging van het positieve rekeningresultaat van € 
101.203,- aan de algemene reserve);  

− een positieve zienswijze afgeven op de begroting 2016. Daarbij te 
verzoeken 
- om een meerjarig investeringsoverzicht (2016-2019) met zowel 

investeringen als de bijbehorende afschrijvingslasten per jaar, omdat 
het huidige overzicht alleen de investeringen voor 2015 en 2016 toont. 
Om regelingen te kunnen vergelijken, wordt tevens gevraagd het 
EMU-saldo op te nemen in de begroting; 

- de volgende financiële kengetallen op te nemen: 
o solvabiliteit; 
o netto schuldquote (met en zonder correctie doorleningen); 
o structurele exploitatieruimte. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Houtenbos (VVD) stemverklaring: stemt tegen gezien de vele 
bemerkingen in de zienswijzen. 
 

stemming Besluit RUD: voor KL (6), PvdA (2), CDA (3), D66 (3), GL (3), GB (1); tegen 
VVD (3). Het besluit is met 18 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 

agendapunt  17.d. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

voorgesteld 
besluit 

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken VRNHN 2014  
2. Niet instemmen met de resultaatsbestemming en de VRNHN opdracht 

geven om een aparte bestemmingsreserve voor het programma 
Veiligheidshuis op te nemen, 

3. In te stemmen met de begroting VRNHN 2016 onder voorwaarde dat: 
 * De VRNHN de extra bezuiniging op loon- en prijscompensatie conform 
  de reeds gemaakte regionale afspraken dient uit te voeren. 
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 *  De VRNHN de gemeenten meeneemt in de haalbaarheid van het 
  invullen van de bezuinigingen, 
 *  De VRNHN een voorstel doet over het vormen van een acceptabele 
  algemene reserve.  
4.  Na definitieve besluitvorming in het AB van 3-7-2015 worden de financiële 
 gevolgen opgenomen in de gemeentelijke begroting 2016. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Snijder (D66) dient mede namens de PvdA een amendement (G) in om 
direct en zonder omhaal de afgesproken bezuinigingen in de begroting op te 
nemen en direct te realiseren. Ook in Medemblik en Andijk zijn dergelijke 
amendementen aangenomen. Er is druk op het AB nodig. 
 
Portefeuillehouder Hafkamp begrijpt het amendement, deelt de zorgen van de 
raad, geeft aan dat het uitsmeren van de bezuinigingen over meerdere jaren 
reeds door het AB is besloten in opgenomen is in het door de raden 
gesteunde Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2018, de VR komt door het 
amendement in grote problemen.  Als de raad het aanneemt, wordt het op 5 
juli in het AB ingebracht, alsdan zal er over gestemd worden. 
NB: ook op 5 juli in het AB procesvoorstel over nieuwe verdeelsleutel, deze 
gaat Bergen ca € 160.000 kosten. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Bij de stemmingen veiligheidsregio mw. Oudendag (GL) afwezig. 
Amendement G: voor D66 (3), PvdA (2), VVD (3), GB (1), KL (6); tegen CDA 
(3), GL (2). Het amendement is met 15 stemmen voor en 5 tegen 
aangenomen.  
Geamendeerd besluit veiligheidsregio: voor KL (6), VVD (3), PvdA (2), CDA 
(3), D66 (3), GB (1); tegen GL (2). Het geamendeerde besluit is met 18 
stemmen voor en 2 tegen aangenomen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 

agendapunt  17.e. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)  

voorgesteld 
besluit 

A. in te stemmen met de volgende zienswijzen op de jaarrekening 2014 
WNK Personeelsdiensten 

B. in te stemmen met de volgende zienswijzen op de begroting 2016 WNK 
Personeelsdiensten 

stemming Bij stemming mw. Ouendag (GL) afwezig. 
Besluit: unaniem (20) aangenomen.  
 

agendapunt  
 
 

18. Voorstel betreft in te stemmen met de 3e tekstwijziging 
 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum 
 Alkmaar 

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met de derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling RHCA: 
1. In de aanhef vervallen de gemeenten: “Graft-de Rijp” en “Schermer”. 
2. Het aantal leden van het dagelijks bestuur, zoals genoemd in artikel 11 

lid 1, wordt teruggebracht van vier naar drie leden. 
3. Verwijzingen via schakelbepalingen naar de Gemeentewet vervallen, 

die bepalingen zijn nu in de Wgr zelf opgenomen (artikel13, lid 4; 
artikel 19, lid 2.) 

 4a. De datum 15 juli, zoals genoemd in artikel 25 lid 5, wordt veranderd in 
  1 augustus. 
 4b. Artikel 25, lid 2 wordt: "Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks een  
  ontwerpbegroting op, inclusief meerjarenraming en toelichting, voor het 
  volgende boekjaar. Het dagelijks bestuur zendt deze voor 15 april en 
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  ten minste acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt 
  aangeboden, toe aan de raden van de deelnemers". 

5. Artikel 23 wordt  "Financieel beheer": 
 Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot: 
 a. de organisatie van de administratie en het kasbeheer; 
 b. de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding. 
 De bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies 
 en gemeenten (BBV) zijn van overeenkomstige toepassing." 

6. In artikel 36, punt 3 staat: Deze regeling treedt in werking op 1 juli 
2003. Dit moet 1 juli 2015 zijn.  

stemming Het besluit is unaniem (21) aangenomen. 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  19. Moties vreemd aan de orde van de vergadering.   

tekst ingediende 
stukken 

5. Woningbouw BSV terrein (VVD) 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Roem (VVD) dient een motie (5) in over woningbouw op het BSV terrein. 
Het nut en de noodzaak voor een dergelijke bouwlocatie zijn evident. 
 
Wethouder van Huissteden wilde tijdens de besprekingen met de voetbalclubs 
geen verwachtingen over mogelijke opbrengsten wekken, daarnaast zijn 
mogelijke ontwikkelingen afhankelijk van de provincie. 
 
Dhr. Smook (KL) vindt dit nu juist een pracht  locatie om aan de inwoners ( de 
gemeente zijn we samen) te vragen wat hier te doen. Burgerparticipatie op zijn 
best. 
 
Mw. Braak – van Kassteel (GL) en Dhr. Zeiler (GB) willen de mogelijkheden 
van deze locatie in een breder kader plaatsen. 
 

Stemming Voor VVD (3), PvdA (1); tegen PvdA (1), GB (1), GL (3), KL (6), D66 (3), CDA 
(3). De motie is met 4 stemmen voor en 17 tegen verworpen. 
 

tekst ingediende 
stukken 

6. Ruiterpaden (CDA) 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

samenvatting 
besprokene 

Wethouder Zeeman ontraadt de motie, deze gaat te ver, is niet nodig gezien 
de afspraken die er zijn met de beheerder. 

Stemming Voor CDA (3), GB (1); tegen PvdA (2), KL (6), VVD (3), GL (3), D66 (3). De 
motie is met 4 stemmen voor en 17 tegen verworpen. 

 
 
agendapunt  19. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

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

 
Bergen, 29 juni 2015 
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