
 
 

Verslaglegging:  
Onderwerp 

Notulen vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 11 december 2014, 19.30-23.05 uur 

Inhoud 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 
 
voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp, mw. I. Braak-van Kasteel 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L. Damink (KL), dhr. J.A.M. Haring (GB), 
dhr. M. Halff (D66), dhr. A., Hietbrink (GL), dhr. J. Houtenbos (VVD), dhr. R. 
Karels (KL), mw. K. Kindt (PvdA), dhr. A. van der Leij (PvdA), dhr. K. van 
Leijen (GB), mw. J. Luttik-Swart (KL), dhr. P. Ooijevaar (CDA),  mw. 
S.G.Groen (GL), 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 
 

G. Brouwer 

afwezig 
 

mw. E. Trap (KL), mw. W. Grooteman (CDA) 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeiler, GB vraagt -mede namens de VVD- aandacht voor een 
handhavingsverzoek van de bewoners van de Oude Heereweg 3 in Schoorl. 
Op 23 juni 2009 is het BP Schoorl Kernen en Buurtschappen vastgesteld. In 
2011 dienden de bewoners een verzoek tot handhaving in i.v.m. illegale 
bewoning van een recreatiewoning achter hun perceel. Deze woning –gelegen 
in het oude BP Duingebied 1971- is daarin niet positief bestemd. B&W wees 
het handhavingsverzoek af. De rechter bepaalde vervolgens op11juli 2013 dat 
de gemeente het handhavingsverzoek ten onrechte had afgewezen. De Raad 
van State bevestigde deze uitspraak op 18 juni 2014. Desondanks heeft het 
College van B&W het gehele perceel ondergebracht in het ontwerp BP 
Duingebied (inclusief zomerwoningen) en de betreffende zomerwoning alsnog 
onder het overgangsrecht gebracht. 1. Waarom heeft het College beide 
uitspraken van de rechter terzijde geschoven? 2. Waarom heeft de College 
een interpretatie van het overgangsrecht in het nieuwe BP ingebouwd die de 
rechtbank nadrukkelijk afwees? 3. Is het College alsnog bereid een 
handhavingsprocedure te starten? 
Portefeuillehouder Hafkamp antwoordt dat het College van mening is dat er 
sprake is van gewijzigde omstandigheden: de vaststelling van het ontwerp-BP 
Duingebied (wordt in 2015 aan de gemeenteraad voorgelegd). Omdat de zaak 
onder de rechter is lijkt het de PFH wijs niet verder op de casus in te gaan. Het 
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College gaat mede daarom niet alsnog over tot handhaving. Op basis van de 
vaststelling van het nieuwe BP is er naar het oordeel van het College geen 
noodzaak tot handhaving. Het wachten is voorts op de hoorzitting.  
Dhr. Zeiler, GB heeft begrip voor de wat korte reactie maar verzoekt het 
College met klem de gemeenteraad wel nauwkeurig op de hoogte te houden. 
Portefeuillehouder Hafkamp: zodra het BP Duingebied wordt besproken kan 
de gemeenteraad daarop reageren. Hopelijk heeft de rechter op dat moment 
ook uitspraak gedaan. 
Dhr. Roem, VVD stelt vragen n.a.v. de aandeelhoudersvergadering van het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Gebleken is dat wethouder Rasch  
positief staat tegenover de continuering van deelname van de gemeente aan 
het Ontwikkelingsbedrijf. Voor die tijd bleek het College evenwel niet 
voornemens om eventuele bezuinigingen terug te draaien. Vraag: wordt het 
standpunt van PFH Rasch gedeeld door de overige leden van het College? 
Waarom is tijdens deze vergadering zo uitgeweid over een vergadering van 
het College? Waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd over de evaluatie 
van het Ontwikkelingsbedrijf en in staat gesteld te debatteren? Wat zijn de 
uitkomsten van overleg met Gedeputeerde Van Run omtrent deelname van 
Bergen aan het Ontwikkelingsbedrijf? Realiseert de gemeente zich dat 
opstappen financiële gevolgen heeft voor overige aandeelhouders? Wat is hun 
reactie? Wat zijn de consequenties voor de ondernemers (is Bergen nog een 
sterke samenwerkingspartner in de regio)? 
Wethouder Rasch meldt dat zij geen minderheidsstandpunt heeft ingenomen. 
Het College heeft uitvoering gegeven aan een besluit van de gemeenteraad 
waarop raadsleden desgewenst kunnen terugkomen. Er zijn tijdens de 
begrotingsbehandeling door de VVD in de tegenbegroting geen budget voor 
het Ontwikkelingsbedrijf opgenomen noch zijn er moties/amendementen 
ingediend. Tijdens gesprek met de heer Van Run is de Burgemeester 
bijgepraat. Het College is bewust van de financiële gevolgen. In maart volgt 
een presentatie van het Ontwikkelingsbedrijf en kan de gemeenteraad 
bepalen of opnieuw toetreden zinvol wordt geacht. 

 
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 

 

besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
agendapunt  3.a. Verslag raadsvergadering gehouden op 30 oktober en 6 november 

 2014 
samenvatting 
besprokene 

Verslag 30 oktober: dhr. Zeiler GB wijst erop dat de vraag over de dreigende 
mindere inkomsten van Kranenburgh niet door hem maar door de fractie van 
KL zijn gesteld.  

besluit Verslag 30 oktober: wordt gewijzigd vastgesteld.  
Verslag 6 november: wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt 3.b. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 2 december 

 2014 
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Samenvatting 
besprokene 
 

Dhr. Zeiler, GB: omdat eindresultaat inzake toezegging nr. 5 (afstoten 
Provinciale Monumenten) nog niet bekend is, verzoekt hij dit punt nog niet af 
te voeren. Idem dito toezeggingen 9 en 10 (beide Musea).  
Aldus besloten.  
Dhr. Roem, VVD vraagt naar de stand van zaken bestuurlijke agenda. 
De voorzitter antwoordt dat deze voor het reces zal worden toegestuurd.  

besluit 

 

De lijst bestuurlijke toezeggingen is gewijzigd vastgesteld.  
 

 
 
 
agendapunt 3.c. Ingekomen stukken week 45 tot en met week 49 

samenvatting 
besprokene 
 

Mw. Luttik, KL vraagt nadere informatie over de brief van de Veiligheidsregio 
van een aantal gemeenten die niet onder de voordelige verdeelsleutel vallen. 
Hoe zijn de verhoudingen?  
De voorzitter antwoordt dat het zeer ongunstig zou zijn voor Bergen als de 
voorstellen van deze gemeenten zou worden gevolgd. Het College heeft het 
dan ook niet gesteund in het AB. In de eerstvolgende extra AB-vergadering 
van de Veiligheidsregio wordt verder gesproken over de 
bezuinigingsvoorstellen. Het gekozen model pakt iets voordeliger uit voor 
Bergen. In 2015 wordt opnieuw gesproken over de verdeelsleutel. Er wordt 
gewerkt aan de verbetering van de onderlinge verhoudingen.  
Dhr. Zeiler, GB: uitspraak RvS MAG complex. De beantwoording is voor GB 
afdoende. GB wil de brief de heer Zomers aan de gemeenteraad agenderen 
voor de commissie Bestemmingsplannen. De voorzitter zegt dit toe. 

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 VVD over Sociale 

 Woningbouw Mooi Bergen 2.0 
besluit 
 

Conform besloten.  

 
agendapunt 3.e. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie 

 Gemeentebelangen BES inzake uitspraak Raad van State: 
 bestemmingsplan MAG complex, Hoeverweg, Egmond aan den 
 Hoef 

besluit 
 

Conform besloten.  

 
agendapunt 3.f. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake MOB 

 complex Bergen 
besluit 
 

Conform besloten.  

 
 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft het vaststellen van de Beleidsvisie Externe 
Veiligheid 
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voorgesteld 
besluit 

De raad stelt de Beleidsvisie Externe Veiligheid vast. 

besluit Conform besloten.  

 
agendapunt  5. Voorstel betreft de begrotingswijziging voor het project digitaal 

 levensloopbestendig vast te stellen 
voorgesteld 
besluit 

De bijgevoegde begrotingswijziging ten behoeve van het project digitaal 
levensloopbestendig vaststellen. 
 

besluit Conform besloten  

 
agendapunt  6. Voorstel betreft het vaststellen van de taak van de Commissie van 

 Onderzoek en in te stemmen met het Reglement van orde 
 Commissie van Onderzoek gemeente Bergen 13 november 2014 

voorgesteld 
besluit 

- de op 28 september 2004 door de raad ingestelde Commissie van 
Onderzoek heeft tot taak het voorbereiden van voorstellen op het gebied 
van de controlerende- en financiële functie van de gemeenteraad. Dit 
kunnen naast de door de Gemeentewet opgelegde verplichtingen ook 
initiatieven vanuit de raad, het bureau griffier, het college, de 
burgemeester of de ambtelijke organisatie zijn. Ook de voorstellen van het 
college op het gebied van de controlerende - en financiële functie vallen 
binnen het taakgebied van de commissie; 

- In te stemmen met het Reglement van orde op de Commissie van 
Onderzoek gemeente Bergen, 13 november 2014. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Hietbrink, GL meldt dat zijn fractie tegen dit voorstel stemt. GL vindt de 
nieuwe formulering onduidelijk en die zal leiden tot rolvervaging, rolverwarring 
en misschien tot rolvermenging. Bovendien had eerst advies gevraagd moeten 
worden aan het College en de ambtelijke organisatie.  

besluit Voor stemmen de fracties van D66 (3), VVD (3), GB (3), KL (5), CDA (2) en 
PvdA (2). Tegen stemt de fractie van GL (3). Het voorstel is met 18 stemmen 
voor en 3 tegen aangenomen.  

 
agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van de Verordening voorzieningen 

 huisvesting onderwijs 
voorgesteld 
besluit 

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bergen NH 2015 
vaststellen. 

besluit Conform besloten.  

 
agendapunt  8. Voorstel betreft het vaststellen van de Verordening 

 leerlingenvervoer gemeente Bergen 2015 
voorgesteld 
besluit 

De verordening leerlingenvervoer Bergen 2015 vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 
 

 
agendapunt  9. Voorstel betreft het afgeven van zienswijzen op de concept 

 Jaarstukken 2013 en concept Begroting 2015 van het Openbaar 
 Lichaam Vuilverbrandingsinstallaties Alkmaar en Omstreken (VVI) 

voorgesteld 
besluit 

1. in te stemmen met de concept jaarstukken 2013 van het Openbaar 
Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken 
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2. in te stemmen met de conceptbegroting 2015 van het Openbaar Lichaam 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken 

3. Kennis te nemen van de brief aan het Algemeen Bestuur VVI Alkmaar e.o. 
zoals opgenomen in de bijlage. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  10. Voorstel betreft het vaststellen van de Algemene Verordening 

 Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) 
voorgesteld 
besluit 

1. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Bergen 
2014 (AVOI) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige 
Telecommunicatieverordening  gemeente Bergen; 

2. De vaststelling via bekendmaking op 1 januari 2015 in werking te laten 
treden. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  11. Voorstel betreft het beschikbaar stellen van een krediet van             

 € 210.000 voor het opknappen van de voormalige Groeter school en 
 de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

− Een krediet beschikbaar stellen van € 210.000 aan St. Flore om het 
gebouw van de voormalige Groeter school op te knappen; 

− De bijbehorende begrotingswijziging vaststellen 
besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  12. Voorstel betreft het bestemmen van een bedrag van € 342.000 voor 

 de collectieve zorgverzekering voor minima 
voorgesteld 
besluit 

Een bedrag van €342.000,- te bestemmen voor de compensatie van de 
meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Hiervan is €270.000,- 
voor de gemeentelijke bijdragen in de premie van de CZM en € 73.000,- voor 
de WMO maatwerkvoorziening (artikel 12 WMO verordening).  

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  13. Voorstel betreft het vaststellen van de opdracht sociale teams 2015 

voorgesteld 
besluit 

De opdracht voor de sociale teams in 2015 vast te stellen, waarbij: 
- Het sociaal team de toegang is voor hulp aan inwoners in een kwetsbare 
 positie binnen de gemeente 
- Het sociaal team inzet op eigen mogelijkheden en de mogelijkheden 
 binnen het eigen netwerk van onze inwoner 
- Het sociaal team een verbindende rol heeft tussen de verschillende 
 professionals die lokaal werkzaam zijn 
- Het sociaal team de sociale cohesie in de wijk/kern versterkt 
- Het sociaal team individuele en collectieve signalen in de wijk/kern oppikt 
 en vertaalt in preventieve inzet en/of algemene voorzieningen. 
-  Het sociaal team bewaakt het resultaat en stuurt waar mogelijk bij. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  14. Voorstel betreft intrekken Bestemmingsplan fietsplan Alkmaar – ’t 

 Woud 
voorgesteld 
besluit 

het besluit van 6 maart 2014 in te trekken voor wat betreft de vaststelling van 
het bestemmingsplan ‘Fietspad Alkmaar – ’t Woud’ (imrocode: 
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NL.IMRO.0373.BPG09004fietspadAW-B001). 
besluit Conform besloten. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  15. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Landgoed 

Merici 
voorgesteld 
besluit 

Vaststellen het bestemmingsplan Merici (bijlage I), inclusief de nota van 
beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (bijlage II) op basis van 
artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

samenvatting 
besprokene 

Toelichting amendement A (GBB/GL): wijziging bestemming verkeer in groen 
Het plangebied heeft een groene uitstraling. Dit is in velerlei opzicht 
vastgelegd in de bestemming 'Groen'. Het komt derhalve wat vreemd over, 
indien juist de westrand van het gebied langs de eveneens groene 
dorpswegen wordt voorzien van een strook ten behoeve van verkeersfuncties. 
Tijdens de behandeling in de commissie Bestemmingsplannen heeft de 
wethouder verzekerd, dat het niet de bedoeling is dat deze wegen worden 
verbreed. Dat maakt een aanwijzing als verkeersbestemming minder logisch. 
Omdat binnen de bestemming Groen ook 'verharde paden' mogelijk zijn, is er 
met die aanduiding geen belemmering voor eventuele aanleg van een 
voetpad. Wel is parkeren hier niet mogelijk, maar die omstandigheid zal zeker 
niet nadelig zijn voor de zo gewenste groene uitstraling. 
 
Toelichting amendement B (GBB/GL): wijziging omschrijving bestemming en 
aanduiding contourlijn kapel 
De uit 1963 stammende kapel, gebouwd door de Bergense architect C. Noort, 
is het laatst bewaarde voorbeeld van de religieuze bouwkunst op het 
kloosterterrein. Het geldt als een goed voorbeeld van sobere, functionele 
wederopbouwarchitectuur, en ontleent zijn waarde zowel aan het uiterlijk (met 
losstaande klokketoren) als aan de binnenruimte en de beide glas-in-
betonramen van de hand van de Bergense kunstenaar Jaap Min. Het behoud 
van het gebouw kan planologisch het best worden gegarandeerd door in de 
omschrijving van de W-4-bestemming ten behoeve van de inbouw van 
appartementen ook de bestemming 'maatschappelijk' op te nemen. Op die 
wijze heeft een toekomstig eigenaar/ontwikkelaar de mogelijkheid om de 
kerkzaal of een deel daarvan een (semi-) openbare functie te laten behouden. 
Tevens is het aan te bevelen om de losstaande toren binnen de contouren op 
de plankaart op te nemen, zodat ook dit belangrijke element in beginsel kan 
worden behouden. 
 
Toelichting Motie 6 PvdA, D66: categorieën Sociale Woningbouw 
Overwegende dat: 
De specifieke omstandigheid van de bestaande bebouwing in combinatie met 
de wens om woongroepen te huisvesten in een uitzonderlijke situatie 
resulteert. 
De woongroepen zelf te kennen geven te kunnen leven met louter sociale 
woningen in categorie 2. Dit in een overeenkomst is geregeld. 
Zonder commitment of intrek nemen van deze woongroepen, de basis voor de 
uitzondering in feite weg zou vallen 
 
Toelichting motie 7 (GBB/GL): aanwijzing kapel tot gemeentelijk monument 
Overwegende dat: 
1. de voormalige kapel van de Zusters Ursulinen het laatst overgebleven 
voorbeeld vormt van kenmerkende religieuze bouwkunst op het 
kloosterterrein; 
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2. het gebouw door zijn sobere, maar goede vormgeving een zeldzaam gaaf 
voorbeeld vormt van de zgn. wederopbouwarchitectuur; 
3. de beide glas in beton-ramen van de Bergense schilder en glazenier Jaap 
Min een bijzonder element vormen van monumentale kunst; 
4. het geheel als een belangrijke schakel kan worden gezien in de 
ontwikkeling van Bergen als kunstenaarsdorp; 
5. het bestemmingsplan weliswaar enige bescherming kan bieden, maar 
onvoldoende garanties biedt voor een zo gaaf mogelijk in situ bewaren van het 
geheel van architectuur en monumentale kunst. 
 
Dhr. Zeiler, GB complimenteert het College met de zorgvuldige voorbereiding 
en het evenwichtige plan. Het is jammer dat een gedeelte uit het BP is 
gehaald. GB hoopt dat dit deel binnenkort wordt ingevuld en daarmee 
bezwaren van omwonenden worden weggenomen.  Vragen: op de plankaart 
staat aan de westzijde een strook met de bestemming‘ verkeer’. Het plan is 
evenwel in een groene setting ontworpen.  GB heeft derhalve met GL een 
amendement (A) ingediend t.b.v. een bestemming ‘ groen’. Motie (7) en 
amendement (B: samen met GL) betreft de situatie van de unieke kapel. Er 
worden garanties gevraagd ten behoeve van behoud van de toren (aanwijzing 
gemeentelijk monument). GB wil het mogelijk houden dat de kapel een semi-
openbare functie  behoudt: deze maatschappelijke bestemming dient te 
worden toegevoegd.  
Dhr. Van der Leij , PvdA memoreert dat er afspraken zijn gemaakt over de 
realisatie van sociale woningbouw in de Kloosterhof. Een aantal bewoners 
heeft zienswijzen ingediend omdat een stedenbouwkundige schets geen BP 
is. De ontwikkelaar heeft besloten een deel van het BP eruit te halen t.b.v. de 
snelheid. In dit BP zit behoorlijke vrijheid voor de ontwikkelaar om woningen te 
bouwen. Worden de doelen t.a.v. sociale woningbouw/middensegment huur 
nog wel gerealiseerd? Biedt de anterieure overeenkomst voldoende 
garanties?  
Dhr. Hietbrink, GL is content over de gevolgde aanpak voor een mooi deel van 
Bergen. Hij wijst erop dat er behalve de door de PvdA genoemde afspraken 
ook ruimte gezocht zou worden voor twee woongroepen. GL heeft nog enkele 
zorgen en heeft dan ook samen met GB een aantal moties/amendementen 
ingediend. Flexibiliteit plan en een afdoende mate van rechtszekerheid lijkt 
afdoende ingebouwd maar is voor het laten vervallen van de bestemming ‘ 
verkeer’ t.b.v. groen. Kapel: deze moet meer worden beschermd en het BP 
moet daarop worden aangepast. Sociale bouw: GL heeft begrip voor categorie 
II-woningen maar wil de garantie van de wethouder dat als er geen sociale 
woningbouw wordt gerealiseerd in de Kloosterhof maar elders, de gewone 
normen voor huisvesting weer van toepassing worden.  
Mw. Luttik, KL wil extra aandacht voor de communicatie richting bewoners die 
een zienswijze hebben ingediend. De fractie is blij dat het noordoostelijke deel 
is vervallen. Zij zou graag meer duidelijkheid krijgen over globale 
bestemmingsplannen. Het proces loopt al erg lang en KL wil de vaart erin 
houden.  
Dhr. Wals, D66 is blij dat na lange jaren eindelijk woningbouw wordt 
gerealiseerd. Kanttekeningen: het belang van sociale woningbouw is 
vastgelegd in beleid maar D66 accepteert de uitzonderlijke situatie ter plekke. 
D66 dient een motie in voor het geval de voorgestelde invulling met 
woongroepen alsnog niet doorgaat. Wat gaat er gebeuren met de sociale 
woningbouwcomponent als er minder woningen dan voorzien worden 
gebouwd? Worden de totale aantallen echt behaald? Is er enige borging? 
Middensegment: klopt het dat de ontwikkelaar moeite heeft met het vinden 
van een investeerder? Wat is daarvan de oorzaak en wat is de opstelling van 
het College in deze?  Borging sociale opgave: er wordt gewerkt met meerdere 
partijen. Hoe is bouw sociale woningen geborgd?  
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Dhr. Zwart, CDA kan zich vinden in het nu voorliggende BP en gaat ervan uit 
dat naarmate er duidelijkheid komt, de geschrapte delen alsnog worden 
toegevoegd zodra er mogelijkheden zijn de woningen te verkopen. Het CDA is 
benieuwd naar de reactie van de wethouder op de moties over de bestemming 
‘ verkeer’ en de reden waarom voor die bestemming is gekozen. De 
parkeerterreinen (grijs) staan als groen aangegeven. Kapel: er is geen 
nokhoogte aangegeven. Waarom? Amendement: wat is de toegevoegde 
waarde om ‘maatschappelijk’  toe te voegen nu er gewoon vier woningen zijn 
voorzien. Het aangeven van contouren biedt geen garanties op het behouden 
van de kapel of toren. Het CDA wijst het aanwijzen van privé bezit tot 
gemeentelijk monument af.  
Dhr. Hietbrink, GL meent dat toch ook het CDA waarde zal hechten aan het 
behoud van de kapel. Dat is in het BP niet goed geregeld. 
Dhr. Zwart, CDA hecht inderdaad veel waarde aan de kapel maar deze is 
geen eigendom van de gemeente. Derden houden deze nu in stand maar 
deze wordt verkocht aan AM. Het is onwaarschijnlijk dat AM Wonen er 
maatschappelijke doelen zal continueren: zij bouwen vier woningen. 
Dhr. Hietbrink, GL benadrukt dat het amendement de bestemming vooralsnog 
wil verruimen waar de ontwikkelaar geen problemen mee zal hebben. Zonder 
de status gemeentelijk monument ontbeert de kapel bescherming tegen sloop. 
Dat wil GL voorkomen.  
Dhr. Zwart, CDA: het amendement voorkomt een eventuele sloop niet. Er is 
geen sloopvergunning opgenomen op dit moment. Het CDA heeft een 
amendement gereed om sloop te voorkomen.  
Dhr. Zeiler, GB wijst het CDA erop dat een cultuur-historische waarde minder 
bescherming biedt dan de status van gemeentelijk monument.  
Dhr. Zwart, CDA was nooit voorstander van een monumentenstatus op het 
bezit van derden zoals ook in dit geval: men wil de vier uiteindelijke eigenaren 
van de appartementen daarmee niet belasten. 
Dhr. Van der Leij, PvdA: het BP maakt het mogelijk om in de nabijheid van het 
monument vier bijgebouwen van elk 50m2 neer te zetten. Of er dan nog veel 
overblijft van het monument is de vraag.  
Wethouder Zeeman reageert op GB. Amendement groen: de grijze strook is 
grijs vanwege kabels en leidingen maar er is geen bezwaar tegen het 
amendement. Contouren kapel/maatschappelijke voorziening: er is geen 
bezwaar tegen het amendement. Gemeentelijk monument: dit is geen 
eenvoudige procedure. De wethouder is bereid te onderzoeken of e.e.a. 
mogelijk is en wat de mening is van de eigenaar. Het Collegeadvies is medio 
2015 gereed.  
Dhr. Hietbrink, GL stelt dat er slechts aan de raad wordt gevraagd om deze 
procedure te starten waarin ook de eigenaar wordt gehoord. Het uiteindelijke 
besluit kan pas daarna worden genomen. GL is bereid de motie hierop aan te 
passen. 
Wethouder Zeeman kan zich daarin volledig vinden. Vraag PvdA naar 
garanties: er is sprake van een globaal BP met hoogtes, een 
beeldkwaliteitskader, goothoogtes e.d. op basis waarvan gebouwd mag 
worden. Hij kan niet garanderen dat er ook daadwerkelijk gebouwd wordt wat 
er wordt verwacht en verwijst naar de rol van de markt.  KL: globaal 
bestemmen. De wethouder zegt toe in een komende vergadering van de 
commissie BP eens te praten over dit onderwerp. Met ‘globaal bestemmen 
moet even geoefend worden’. Misschien is bijstellen nodig. CDA: de hoogte 
van de kapel zal worden toegevoegd. 
Wethouder Van Huissteden meldt dat de Kloosterhof binnen het landgoed een 
‘ status aparte’  heeft. Het vigerende beleid (categorie-indeling) wordt 
losgelaten vanwege de wens van de woongroepen en de wens om gebruik te 
maken van het bestaande gebouw (is beperkend). Kennemer Wonen 
onderzoekt in welke mate er ook categorie I kan worden gerealiseerd. Stel dat 
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woongroepen niet doorgaan, dan is er wel nog sprake van de beperkingen van 
het gebouw om woningen te realiseren. Als er meer sociale woningbouw wordt 
gerealiseerd (maximaal 172 woningen) wordt er meer sociaal gebouwd. Alles 
dat buiten het Kloosterhof wordt gebouwd, is onderhevig aan het beleid (40% 
sociaal, 30% categorie I en 10% categorie II). Als het gebouw onverhoopt 
wordt afgebroken, worden ook deze categorieën weer actueel. Er is sprake 
van een globaal BP en het is dus niet zeker of de doelen worden behaald. 
Kennemer Wonen onderzoekt of sociale woningen in de Kloosterhof mogelijk 
zijn. Bovendien blijft de Kloosterhof nog enige tijd bewoond door de zusters 
dus is gefaseerde bouw voorzien. Als er < 100 woningen komen in het totale 
plan, wordt er ook minder sociaal gebouwd. Naar alle waarschijnlijkheid 
worden de 46 sociale woningen gebouwd in de Kloosterhof als de 
woongroepen doorgaan. Het BP biedt de ruimte om de woningen die vermeld 
staan in de tabel te bouwen. AM heeft de intekening van het plan bewust zo 
opgesteld. Vrije sector huur is een lastig onderwerp. AM heeft tot dusverre 
zonder succes gezocht naar institutionele beleggers (huur tussen 700-1000 
Euro). Indien dit niet lukt, komen er geen cat. III huurwoningen maar 
koopwoningen cat. III.  
Dhr. Roem, VVD vraagt of Bergen de in regioverband gemaakte afspraken 
met dit project betreffende het aantal sociale woningen nakomt. 
Wethouder Van Huissteden antwoordt dat Bergen deze zeker behaalt.   
Dhr. Hietbrink, GL vraagt of de wethouder de motie van D66 ontraadt. 
Wethouder Van Huissteden lijkt de uitzonderlijke situatie immers op te hangen 
aan twee factoren: de woongroep en tevens aan het feit dat er sociale bouw 
wordt gerealiseerd in bestaande bouw, hetgeen volgens GL van 
doorslaggevend belang is omdat ook als er geen woongroep komt, er binnen 
de Kloosterhof in cat. II gebouwd gaat worden. D66 verwijst alleen naar de 
woongroep. 
Wethouder Van Huissteden zegt dat de uitleg van de heer Hietbrink juist is.  
2de termijn 
Dhr. Zwart, CDA dient een amendement in om de kapel te behoeden voor 
sloop.  
 
 Toelichting amendement B1 CDA: Behoud kapel 
De in 1963 door de Bergense architect C. Noort gebouwde kapel is een van 
de fraaiere voorbeelden van de wederopbouwarchitectuur. Samen met de 
losstaande klokkentoren vormt het geheel aangevuld met glas-in-betonramen 
van de bergense kunsternaar Jaap Min een voor onze gemeente  waardenvol 
object. Het is onze intentie dan ook om sloop of aantasting van het gebouw en 
de bijbehorende klokkentoren te voorkomen.  
 
De voorgestelde toevoegingen aan het bestemmingsplan maken het op zijn 
minst lastiger om tot sloop of wijziging over te gaan. 
 
 
Dhr. Zeiler, GB is blij dat het College de intenties van de motie/amendementen 
lijkt te steunen. GB is bereid deze nog enigszins aan te passen maar 
handhaaft omdat deze verder gaan dat het CDA-amendement. De 
maatschappelijke functie dient mede als een extra bescherming van de 
kerkelijke kunst.  
Dhr. Van der Leij, PvdA benadrukt dat het globale BP veel flexibiliteit biedt 
voor nadere invulling mochten de patiowoningen geen doorgang kunnen 
vinden en het concept wordt losgelaten. De gemeenteraad moet zich dit goed 
realiseren. Volkshuisvesting: er is door de wijziging een enorme economische 
meerwaarde ontstaan voor het plan (meer grondopbrengst door bouw ander 
type woning in vrije sector). Als woongroepen niet doorgaan zal de 
grondprijs/aankoopkosten pand ten behoeve van sociale woningbouw moeten 
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worden aangepast zodat een woningcorporatie wel kan gaan bouwen. De 
PvdA handhaaft de motie. 
Dhr. Wals, D66 erkent dat het aantal te realiseren woningen door 
economische omstandigheden kan tegenvallen maar dat de wethouder toch 
garandeert dat het aantal sociale woningen afdoende is geborgd.  
Wethouder Zeeman ontraadt de motie van het CDA inzake de kapel vanwege 
het grote aantal ‘kleine lettertjes’. 
Wethouder Van Huissteden wijst D66 erop dat woningbouwverenigingen wel 
vaker op verzoek van een projectontwikkelaar sociale woningen realiseert. 
Dus twee partijen is geen bijzonderheid.  In reactie op de PvdA: als de 
woongroepen niet doorgaan in de Kloosterhof wil deze partij andere groepen 
(zoals starters) in de Kloosterhof huisvesten (terug naar cat. I). Wethouder 
Van Huissteden stelt dat het gebouw beperkingen kent en er teruggevallen 
moet worden op een 2 kamer-appartementen (niet erg gewild onder starters). 
Vandaar dat hij de motie ontraadt.  
Dhr. Wals, D66 beklemtoont dat er nog geen akkoord is gesloten met 
Kennemer Wonen.  
Dhr. Zwart, CDA handhaaft het amendement B1 omdat het verstrekkender is 
dan de motie t.b.v. status gemeentelijk monument.  

tekst ingediende 
stukken 

Tekst amendement A (GBB/GL): wijziging bestemming verkeer in groen 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
De bestemming V-VB (Verkeer-Verblijfsgebied) aan de westrand van het 
plangebied (Lijtweg en Kloosterlaan) te wijzigen in G (Groen), en de plankaart 
dienovereenkomstig aan te passen (zie bijgaand voorbeeld). 
 
Tekst amendement B (GBB/GL): wijziging omschrijving bestemming en 
aanduiding contourlijn kapel 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
Aan de omschrijving van de bestemming van de voormalige kapel van de 
Zusters Ursulinen in artikel 12.1 toe te voegen 'h. maatschappelijke 
voorzieningen' (als omschreven in art. 1.24), en tevens de toren binnen de 
contouren van de kapel op de plankaart op te nemen. 
 
Tekst amendement B1:CDA: behoud kapel 
Aan het bestemmingsplan binnen de volgende artikelen toe te voegen  
 
Onder 
 
 Artikel 1. Begrippen 
 
1.34 cultuurhistorische deskundige 
een door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige of commissie van 
deskundigen inzake 
cultuurhistorie. 
1.35 cultuurhistorische waarde 
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met 
ouderdom en/of historische 
gaafheid. 
 
Artikel 12 Wonen-4  
 
12.1 
h. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarde': tevens voor 
cultuurhistorisch 
waardevolle landschapselementen in de vorm van een kapel en daar bij 
behorende klokkentoren 
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12.2.1  
d. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarde' is vergroting, 
verandering, aanpassing of wijziging van het hoofd gebouw (de kapel) en of 
bijgebouw(en) (de klokkentoren) niet toe gestaan.  
 
12.4 Afwijken van de bouwregels 
12.4.1 Aanpassen/wijzigen/ vergroting/ verandering  van een bouwwerk met 
de aanduiding ‘’cultuurhistorische waarde’’  
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in lid 12.2.1. onder d indien indien daardoor de cultuurhistorische 
waarden niet worden aangetast, hetgeen ter advisering wordt voorgelegd aan 
de cultuurhistorische deskundige. 
 
12.5 Omgevingsvergunning voor slopen 
12.5.1 Sloopverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden om ter plaats van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' 
gebouwen zonder 
een omgevingsvergunning te slopen. 
12.5.2 Voorwaarde voor omgevingsvergunning 
De sloopwerkzaamheden als bedoeld in lid 12.5.1 zijn slechts toelaatbaar, 
indien daardoor de 
cultuurhistorische waarden niet worden aangetast, hetgeen ter advisering 
wordt voorgelegd 
aan de cultuurhistorische deskundige. 
 
 
En verder de klokken toren binnen de contouren van de kapel op te plankaart 
op te nemen, 
En de aanduiding ‘’cultuurhistorische waarden’’ op te leggen op de contouren 
van de kapel en toren. 
 
 
 
 
Tekst motie 6: PvdA , D66: categorieën sociale woningbouw. 
Verzoekt het college: 
Over te gaan tot het hanteren van het reguliere beleid ten aanzien van sociale 
woningbouw, dus 30% in categorie 1 en 10% in categorie 2, in het geval de 
invulling met de woongroepen niet van grond mocht komen.   
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Tekst motie 7 (GBB/GL): aanwijzing kapel tot gemeentelijk monument 
Draagt het college op: 
stappen te zetten om de kapel (inclusief de toren) op te nemen op de lijst van 
gemeentelijk monumenten en gaat over tot de orde van de dag. 
 

stemming Amendement A: voor GBB (3), GL (3), PvdA (2), CDA (2), KL (5), VVD (3), 
D66 (3). Het amendement is unaniem (21) aangenomen. 
 
Amendement B: voor GBB (3), GL (3), PvdA (2), CDA (2), KL (5), VVD (3), 
D66 (3). Het amendement is unaniem (21) aangenomen. 
 
Amendement B1: voor GBB (3), GL (3), PvdA (2), CDA (2), KL (5), VVD (3), 
D66 (3). Het amendement is unaniem (21) aangenomen  
 
Het besluit is unaniem (21) aangenomen. 
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Motie 6: Voor PvdA (2), CDA (2) KL ( 5), GL (3), D66 (3); tegen GB (3), VVD 
(3). De motie is mert 15 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 
Motie 7: voor GBB (3), GL (3), VVD (3); tegen KL (5), D66 (3), CDA (2), PvdA 
(2). De motie is met 9 stemmen voor en 12 tegen verworpen. 
 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 

 
agendapunt  16. Voorstel betreft € 50.000 uit de begrotingssaldo 2015 op te nemen 

 voor de handhaving van onrechtmatige permanente bewoning 
 recreatiewoningen en het vaststellen van de daarbij behorende 
 begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

1. voor het jaar 2015 € 50.000 voor de handhaving van onrechtmatige 
permanente bewoning ten laste van het begrotingssaldo 2015 op te 
nemen. 

2. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
samenvatting 
besprokene 

Toelichting motie 8 (KL): beleid met betrekking tot bewoning 
recreatiewoningen 
Overwegende dat: 
-Het wetgevingsproces rond Wet vergunning onrechtmatige bewoning 
recreatiewoningen door minister Schulz Van HaegenMaas Geesteranus op 27 
januari 2012 is ingetrokken. 
-De VNG met het ministerie heeft afgesproken om gemeenten te adviseren, 
en hiervoor voorbeeldregels op te stellen. 
-De voorbeeldregels van de VNG bieden voldoende mogelijkheden om, onder 
voorwaarden, situaties van bewoning van recreatiewoningen te legaliseren. 
-Er mogelijkheden zijn om de bestemming van recreatiewoningen te wijzigen 
of een bestemming toe te voegen. 
-De Raad/gemeente in 2008, door het Rijk, gedwongen werd om beleid te 
maken maar eerder geen aanleiding (nut/noodzaak) zag om acties te 
ondernemen. 
-Een groot deel van de € 50.000,00 wordt gebruikt voor handhaving illegale 
bouwsels en deze middelen hiervoor in eerste instantie niet voor bedoeld zijn. 
- Het van groot belang is om het beleid af te bakenen omdat op dit ogenblik 
onduidelijk is wat wel en wat niet wordt gehandhaafd (parken, wonen achter 
wonen, aanbouw, schuurtjes) citaat uit memo 9-12-'14 "Op dit moment is de 
omvang van de problematiek niet geheel duidelijk en ook het gemiddeld aantal 
te besteden uren is een schatting" 
-In onze gemeente dringend behoefte is aan tijdelijk passende woonruimte 
voor mensen met een beperkt woonbudget ( (her)starters/jongeren ). 
-Er bewoners van recreatiewoningen zijn die een aankondiging hebben 
gekregen van een dwangsom van 75.000 euro en op zeer korte termijn het 
huisje moeten verlaten of moeten betalen en hierdoor in zeer lastige situatie 
terecht komen. 
-Dat door herziening van het beleid oplossingen gezocht kunnen worden 
waarbij wordt voorkomen dat mensen op straat komen te staan en 
dwangsommen moeten betalen. 
-in de memo van 9 december j.l. het volgende citaat is opgenomen "op dit 
moment wordt gewerkt aan de nieuwe woonvisie voor de gemeente Bergen. In 
dat licht wordt bekeken of bepaalde bewoning van recreatiewoningen in onze 
bestemmingsplannen kan worden opgenomen." 
 
Mw. Luttik, KL dient een motie in. De fractie wil het huidige beleid zo spoedig 
mogelijk bespreken omdat dit niet aansluit bij de wensen van veel inwoners en 
er meer mogelijkheden zijn om bewoning van recreatiewoningen mogelijk te 
maken. Indien het Collegevoorstel wordt aangenomen dreigt het risico dat 
mensen dwangsommen worden opgelegd c.q. woningen moeten verlaten: KL 
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wil dit voorkomen en eerst een discussie voeren in de gemeenteraad. KL is blij 
dat het College heeft aangegeven dat in combinatie met de woonvisie wordt 
bekeken of bepaalde recreatiewoningen opgenomen kunnen worden in het 
BP.  KL wil het bedrag van € 50.000 opschorten totdat de resultaten van de 
discussie bekend zijn.  
Dhr. Zwart, CDA vindt dat de gelden niet helemaal goed worden gebruikt: er 
wordt gehandhaafd op recreatiewoningen en op illegale bouwsels die zijn 
omgebouwd tot recreatiewoningen. Het memo van 9 december bevestigt 
evenwel dat het alleen gaat om recreatiewoningen waarmee het CDA is 
gerustgesteld.  
Portefeuillehouder Hafkamp benadrukt dat twee discussies door elkaar 
heenlopen wat verwarrend is. KL vindt dat recreatiewoningen permanent 
moeten kunnen worden bewoond en dat er onderzoek plaats moet vinden, 
hetgeen al is afgesproken: wethouder Van Huissteden werkt aan een 
woonvisie waarin aandacht wordt besteed aan de bewoning van 
recreatiewoningen (gereed voor 1 juli 2015). Deze woonvisie staat los van de 
handhaving. Zij ontraadt de motie van KL met klem omdat de gemeente 
wettelijk gehouden is aan handhaving van onrechtmatige permanente 
bewoning van recreatiewoningen. Indien Bergen niet handhaaft, ontstaat 
rechtsongelijkheid. In 2008 is het beleid vastgesteld en daarna meermalen 
opnieuw besproken. Voor sommige recreatiewoningen worden overigens 
exorbitante huren gevraagd in verhouding tot het geboden comfort. Indien de 
motie wordt aangenomen komt de handhaving zes maanden stil te liggen: 
zeer onwenselijk omdat er echt gehandhaafd dient te worden in sommige 
situaties om rechtsongelijkheid te voorkomen. De wet Wabo regelt e.e.a. De 
VNG-regels zijn overigens fors strenger dan die van de gemeente Bergen. De 
motie van KL bevat onjuistheden: de feitelijke opdracht voor nieuw beleid is al 
in 2003 gegeven. De gemeente heeft nieuw beleid gemaakt. Bovendien wordt 
slechts een klein deel van de € 50.000 besteed aan de illegale bouw 
(‘ bijvangst’). Dit is door de gemeenteraad in 2008 in beleidsregels vastgelegd. 
Het is evenmin waar dat onduidelijk is waarop wordt gehandhaafd: er wordt 
nog steeds gehandhaafd op basis van de GBO. De portefeuillehouder beseft 
dat er dringend behoefte is aan woningen. De passage in de motie van KL 
over de dwangsommen en het verplicht verlaten van woningen is onjuist. In de 
begunstigingstermijnen wordt altijd gekeken naar passende oplossingen en 
met de gemeenteraad is afgesproken dat men 2-3 jaar de tijd krijgt om andere 
woonruimte te zoeken mits iemand niet voor een gedoogbeschikking in 
aanmerking komt. Mocht iemand een recreatiewoning verlaten, dan mag er –
volgens het besluit van de gemeenteraad - daarna niet iemand anders 
permanent komen wonen. Men wordt gewezen op de gevolgen van eventuele 
overtredingen (dwangsom).  
Mw. Luttik, KL beseft dat er gehandhaafd moet worden op onrechtmatig 
permanente bewoning van recreatiewoningen maar dat is niet aan de orde. KL 
wil vooral laten onderzoeken welke mogelijkheden er wel zijn. Zo kan een 
recreatiewoning een dubbele bestemming krijgen. Illegale bouwsels staan 
opgenomen in een andere beleidsvisie. KL vindt dat portefeuillehouder 
Hafkamp deze door elkaar haalt. 
Portefeuillehouder Hafkamp beklemtoont dat het beleid is vastgesteld in 
december 2008. Daarin wordt gesproken over de onrechtmatige bewoning van 
recreatiewoningen en illegale bouwsels die dienst doen als recreatiewoning en 
de handhaving. De woonwens is een ander onderwerp en staat geheel los van 
handhaving.  
Mw. Luttik, KL weet dat er dwangsommen zijn opgelegd en de fractie zou het 
betreuren als er binnen afzienbare tijd wordt bepaald dat de betreffende 
woningen mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een dubbele 
bestemming. Zij vindt dat de gemeente zich niet halsstarrig moet vasthouden 
aan alle regels die het Rijk in 2008 heeft opgelegd waardoor Bergen zich 
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genoodzaakt voelde tot het opstellen van beleid. Natuurlijk moet er 
gehandhaafd worden waar het permanente bewoning van recreatiewoningen 
betreft.  
Portefeuillehouder Hafkamp benadrukt dat de discussie over de woonvisie nog 
enige maanden op zich laat wachten. Er is overigens nog nooit een 
dwangsom van € 75.000 opgelegd en er zijn ook geen mensen op straat 
gezet. Wel worden eigenaren in voorkomende gevallen gewezen op het 
verbod om bij het leegkomen van een recreatiewoning wederom over te gaan 
tot permanente bewoning (inclusief waarschuwing voor dwangsom).  
Dhr. Roem, VVD vraagt of er in afwachting van nieuw beleid niet wordt 
gehandhaafd/coulance wordt getoond. Hij verwijst naar kanttekeningen van 
GB tijdens het vragenhalfuur. Heeft de aanstaande woonvisie gevolgen voor 
het handhavingsbeleid?  
Portefeuillehouder Hafkamp zegt dat de heer Zeiler sprak over een 
recreatiewoning en niet over permanente bewoning. Bovendien gaat het nu 
over handhaving op permanente bewoning van recreatiewoningen. Zij loopt 
niet vooruit op de woonvisie.  
Dhr. Roem, VVD ziet zelf wel een parallel inzake de opschortende werking 
mede met het oog op de Raad van State. 
Mw. Luttik, KL trekt de motie in. 

tekst ingediende 
stukken 

Tekst motie 8 (KL): beleid met betrekking tot bewoning recreatiewoningen 
Verzoekt het college 
a. Om zo spoedig mogelijk met de Raad in gesprek te gaan over het huidige 
beleid met betrekking tot (tijdelijke) bewoning van recreatiewoningen in relatie 
tot de ontwikkelingen die na 2008 hebben plaatsgevonden. 
b. De besteding van de gereserveerde middelen van € 50.000 voor 
handhaving, voorlopig op te schorten tot de resultaten van de discussie met 
de Raad over het beleid (tijdelijke) bewoning recreatiewoningen bekend zijn. 
En gaat over tot de orde van de dag. 

stemming Raadsbesluit: voor PvdA (2), CDA (2), VVD (3), GL (3), D66 (3); tegen GBB 
(3), KL (5). Het raadsbesluit is met 13 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 
 
Motie 8 geen stemming ingetrokken. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  17. Voorstel betreft het vaststellen van de begrotingswijziging 

 ‘Aanpassen budgetten voorbereiding Jaarrekening 2014’ 
voorgesteld 
besluit 

De begrotingswijziging, "Aanpassen budgetten als gevolg van het 
raadsvoorstel Voorbereiding jaarrekening 2014" vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Toelichting amendement C (VVD/GBB/GL): cultuurpad en project kunst en 
buurt 
De Cultuurnota Kunst van Kracht 2014-2017 zou op 6 maart 2014 door de 
raad worden behandeld. Dit is niet gebeurd. De nota zal nu in maart 2015 
behandeld worden. Op dit moment is er geen vastgesteld kunst en 
cultuurbeleid. GroenLinks Bergen is van mening dat de afgesproken bedragen 
die gereserveerd zijn voor Kunst en Cultuur niet zonder inhoudelijk overleg in 
relatie tot de kunst en cultuurnota geschrapt kunnen worden. En zeker niet 
zonder overleg met de nu al betrokken partijen. Beide kunstprojecten , in 2012 
besloten door de raad , zijn voorstellen die samen met betrokken inwoners 
tot stand zouden worden gebracht.  
Cultuurpad: Er is met de reeds betrokken inwoners besproken dat het 
Cultuurpad langs een goedkopere route, namelijk de Hoflaan- zou komen. Het 
verbinden van Kranenburg met het centrum blijft een sympathiek idee dat 
gedragen wordt door inwoners van het oude centrum. Als in samenspraak met 
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de betrokkenen een paar leuke plannen zijn gemaakt, kan een klein deel van 
het budget nog steeds gebruikt worden en de rest- alsnog- naar de Algemene 
reserve terugvloeien. 
Kunst en Buurt: 
Ook hiervoor is draagkracht, dat blijkt uit de aanvraag die in 2014 hiervoor nog 
is ingediend. In de notitie staat o.a.: Vanuit de nota kunst/cultuur 2012 was het 
idee om inwoners en kinderen, in samenwerking met lokale kunstenaars en 
partijen en onder leiding van een professionele partij, gemeentebreed een 
kunstproject uit te laten voeren. Dit zou (kunnen) leiden tot tijdelijke kunst in de 
openbare ruimte. Dit heeft in 2014 geresulteerd in een voorstel en een 
aanvraag voor de beschikbare €30.000,- voor een community-arts project. 
Door het college is destijds besloten dit project af te wijzen. Wij willen eerst de 
discussie voeren of dit project moet blijven bestaan aan de hand van de 
kunstnota en eventuele toetsingscriteria's ten aanzien van toekenning van 
subsidie uit dit budget. 
 
Mw. Groen, GL dient mede namens de VVD en GB een amendement in (C).  
Dhr. Houtenbos, VVD memoreert recent overleg over de mogelijkheden om de 
kwaliteit van de financiële stukken te verbeteren en dat in 2015 zal worden 
gecontinueerd. De VVD stelt dat het voorstel meer beoogt dan strikt 
noodzakelijk is hoewel de VVD wel wil vasthouden aan de vastgestelde 
regelgeving. Maar de fractie vraagt zich af of er voldoende zicht is op de 
werkelijke lasten en baten in enig jaar op basis waarvan de raad de 
controlerende taak goed kan uitoefenen. Als voorbeeld noemt hij de 
parkeerboetes. In de begroting 2014 is een bedrag opgenomen van € 
444.000. In de analyse zal de wethouder t.z.t. uitleg geven tussen de 
gewijzigde begroting en het werkelijke resultaat. Hij verzoekt de wethouder 
financiën de Jaarrekening 2014 te voorzien van een inzichtelijke uitleg over 
drie kolommen: begroting, begroting na wijziging en het werkelijke resultaat.  
Wethouder Rasch ontraadt het amendement omdat ‘Mooi Bergen’  nog op 
zich laat wachten en ook de Hoflaan mooi is opgeknapt waardoor een nieuw 
pad mogelijk overbodig zal zijn. Zij adviseert het idee wel vast te houden maar 
het is niet nodig om nu reeds geld te reserveren. Zodra ‘Mooi Bergen’  wordt 
ontwikkeld kan de discussie opnieuw worden gevoerd. Community Art: zij 
adviseert de Cultuurnota af te wachten.  
Wethouder Zeeman antwoordt de VVD dat er al op de gevraagde wijze wordt 
gerapporteerd.  
Dhr. Houtenbos, VVD kondigt aan dat hij hier scherp op zal toezien omdat het 
niet altijd zo gebeurt. 
De voorzitter stelt dat de boodschap ‘ goed is begrepen door de ambtenaren’.  
2de termijn 
Mw. Groen, GL handhaaft het amendement. Zij vindt het vreemd om tijdens de 
Kunst en Cultuurnota in het 2de Q opnieuw geld aan te vragen uit de reserve 
als dat nu wordt geschrapt. GL wil dat het bedrag gewoon wordt gehandhaafd.  

tekst ingediende 
stukken 

Tekst amendement C (VVD/GBB/GL): cultuurpad en project kunst en buurt 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
De €159.000 investeringskrediet die gereserveerd staat voor het cultuurpad 
(2303 en 2304) voor 2014 door te schuiven naar 2015 De € 30.000 die 
gereserveerd staan voor Buurt en Kunst (6.1) door te schuiven naar 2015 en 
niet te laten vervallen. De begrotingswijziging hierop aan te passen. 

stemming Amendement C: voor GL (3), GBB (3), VVD (3); tegen D66 (3), CDA (2), KL 
(5), PvdA (2). Het amendement is met 9 stemmen voor en 12 tegen 
verworpen.  
 
Het besluit is unaniem (21) aangenomen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 
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agendapunt  18. Voorstel betreft het vaststellen van de Belastingverordeningen 2015 

voorgesteld 
besluit 

- De raad besluit de belastingverordeningen 2015 vast te stellen; 
- De raad besluit het besluit kwijtscheldingsregels 2015 vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Toelichting amendement D (KL/PvdA/D66): verlagen tarief zorgvergunning 
voor mantelzorgers 
De gemeente Bergen vergrijst en de vraag naar zorg en hulp door inwoners 
neemt toe. Daarnaast is de gemeente Bergen verantwoordelijk, voor het 
aanbieden van huishoudelijke zorg en per 1 januari voor de begeleiding 
(indien deze wordt beschikt of geïndiceerd). Mantelzorgers worden steeds 
belangrijker in onze samenleving. Zij helpen, ondersteunen en verlenen zorg. 
Wij vinden dat mantelzorgers, waar mogelijk, gesteund moeten worden. Een 
parkeerkaart van 100 euro vinden wij voor een mantelzorger  
buitenproportioneeL Om de lasten voor de mantelzorger zo laag mogelijk te 
houden stellen wij voor om dit bedrag te verlagen naar hetzelfde tarief als de 
bezoekerskaart € 50,00 en de mogelijk te geven deze vergunning voor 6 
maanden te kunnen aanvragen voor 25,00. De uren die de mantelzorger aan 
zorg en begeleiding biedt zouden door de gemeente uitgevoerd moeten 
worden en laste komen van het WMO budget. 
 
Toelichting motie 9 (VVD/GL/GBB): bio-markt Bergen centrum 
Van mening dat de gemeente Bergen duurzame annex economisch gerichte 
initiatieven dient te onderschrijven. Overwegende dat er in de vorige 
raadsperiode reeds vergevorderde gesprekken zijn gevoerd omtrent de 
realisatie van een biomarkt. 
Overwegende dat er een wens is van drie marktkooplieden te weten een 
kaasboer, groenteboer en bakker (zij noemen zich “het bio trio”) om een 
standplaatsvergunning te krijgen op een dag niet zijnde braderie, kunstmarkt 
etc. 
Overwegende dat er in het dorp Bergen grote belangstelling is voor het kopen 
van groen-producten. VVD, GroenLinks en Gemeentebelangen BES willen 
zich hard maken voor duurzame en economische initiatieven die bijdragen 
aan een verrijking van het winkelaanbod in Bergen. Een BicMarkt is een 
dergelijk concept. Het in de motie genoemde "Bio-Trio" is ruim anderhalf jaar 
bezig met de totstandkoming van een standplaats in de gemeente Bergen. 
 
Dhr. Houtenbos, VVD wijst erop dat de gemeente Bergen volgens het KING 
nog steeds in verhouding een van de duurste gemeente (m.n. woonlasten). Hij 
verwijst naar het coalitieakkoord. De rioolheffing 2015 en opbrengsten OZB 
stijgen niet, maar er moet wel een bedrag van € 370.000 worden aangeboord 
uit de voorziening rioolheffing die vervolgens negatieve cijfers laat zien en 
voor problemen met de Provincie kan zorgen. Op basis van nieuwe wetgeving 
dient er bij de jaarrekening 2014 anders met reserves en voorzieningen te 
worden omgegaan m.b.t. de riolering. De VVD vindt dat gezocht moet worden 
naar mogelijkheden om kosten te verminderen zodat burgers echt minder 
gaan betalen. Afvalstoffenheffing: de tarieven stijgen licht maar ook deze 
voorziening loopt leeg en dus is een visie op langere termijn wenselijk. De 
VVD vindt het onwenselijk als burgers extra moeten gaan betalen omdat er 
onvoldoende afval wordt aangeboden (te goed wordt gescheiden). OZB: komt 
het College met een voorstel aan de gemeenteraad voor een lager tarief? Zie 
het coalitieakkoord.  
Mw. Luttik, KL vraagt of de VVD ook zelf creatieve oplossingen heeft om de 
lasten te verminderen. 
Dhr. Houtenbos, VVD verwijst naar diverse voorstellen gedaan in juli 2014. 
Mw. Luttik, KL stelt voor om de zorgvergunning voor de mantelzorgers niet 
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voor € 100 maar voor € 50 te gaan verstekken. Zie amendement D (mede 
namens PvdA en D66). Ook wil men een vergunning voor zes maanden. Het 
gaat om een klein bedrag dat past binnen de begroting.  
Wethouder Zeeman onderstreept de oproep van de VVD voor lagere lasten. In 
januari volgt een wijzigingsverordening over de OZB. Mantelzorgvergunning: 
het College kan instemmen met het amendement. 
Mw. Braak, GL dient een motie in over een biomarkt (‘Het biotrio’) die een 
verrijking zal zijn voor Bergen.  
Wethouder Rasch heeft de initiatiefneemster beloofd in 2015 verder te praten. 
De gemeente kent een marktverordening en standplaatsvergunningen 
waarmee rekening moet worden gehouden. Er was besloten om alle 
aanvragen te weigeren omdat alle plaatsen zijn vergeven. Bovendien moet er 
openbaar worden ingeschreven (verloot) bij een plaats. Tevens kent Bergen 
een evenementenvergunning en dienen burgers te kunnen meepraten over 
voorstellen. De wethouder belooft de haalbaarheid te gaan toetsen in Q1 2015 
en alle kernen erbij te betrekken waar het de eventuele realisatie betreft. Zij 
kan nu geen toezeggingen doen. 
Mw. Braak, GL houdt met het oog op deze toezegging, de motie aan.  

tekst ingediende 
stukken 

Tekst amendement D (KL/PvdA/D66): verlagen tarief zorgvergunning voor 
mantelzorgers 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
Punt 2.11 tarief wijzigen: 
Van € 100,00 in € 50,00 of 25,00 voor 6 maanden. 
Nieuwe tekst 2.11: 
voor een zorgvergunning binnen één kern als bedoeld onder artikel 11 a van 
de nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2015 € 
50,00 per jaar of voor 25,00 voor 6 maanden. 
En de toelichting hierop aan te passen. 
 
Tekst motie 9 (VVD/GL/GBB): bio-markt Bergen centrum 
Verzoekt het college  
om per direct contact op te nemen met "het bio-trio" (drie marktkooplieden te 
weten een kaasboer, groenteboer en bakker) en hen, na de aanvraag te 
hebben geformaliseerd, van een standplaatsvergunning nabij de Ruïnekerk 
voorzien zodat zijin januari 2015 kunnen starten en gaat over tot de orde van 
dag. 
 

stemming Amendement D: voor KL (5), PvdA (2), D66 (3), VVD (3), GBB (3), CDA (2); 
tegen GL (3). Het amendement is met 18 stemmen voor en 3 tegen 
aangenomen. 
 
Raadsbesluit: voor KL (5), PvdA (2), D66 (3), VVD (3), GBB (3), CDA (2); 
tegen GL (3). Het besluit is met 18 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
 
Motie 9 geen stemming aangehouden. 
 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 

 
agendapunt  19. Voorstel betreft het vaststellen van de Parkeerverordening 2015 

voorgesteld 
besluit 

De Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van 
vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2015) vast te 
stellen (waarin het mogelijk wordt gemaakt om een zorgvergunning af te 
geven). 
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besluit Conform besloten 

 
agendapunt  20. Voorstel betreft het vaststellen van het Beleidskader Participatiewet 

 BUCH 2015 en dfe daarbij behorende 7 verordeningen. 
voorgesteld 
besluit 

De raad besluit de volgende documenten vast te stellen: 
1. Beleidskader Participatiewet BUCH 2015;  
2. Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Bergen 2015; 
3. Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente 

Bergen 2015; 
4. Verordening loonkosten subsidie en loonwaarde Participatiewet gemeente 

Bergen 2015; 
5. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente 

Bergen 2015; 
6. Verordening individuele studietoeslag gemeente Bergen 2015; 
7. Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Bergen 2015; 
8. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Bergen 

2015. 

samenvatting 
besprokene 

Toelichting amendement E (GL): nieuwe verordening tegenprestatie 
participatiewet 
De Participatiewet verplicht gemeenten om bij verordening regels vast te 
stellen over het opdragen van een tegenprestatie aan personen die een 
bijstandsuitkering ontvangen of een IOAW- of IOAZ-uitkering. In de 
voorliggende verordening stelt het college voor de tegenprestatie op te dragen 
voor de maximale duur van 3 maanden, voor maximaal 20 uur per week. Die 
tegenprestatie kan maximaal tweemaal per jaar worden opgedragen. Doel van 
dit amendement is om vrijwilligheid voorop te stellen bij het verrichten van een 
tegenprestatie. Omdat dit een volledig ander uitgangspunt behelst dan 
door het college voorgesteld is het nodig uw raad een geheel nieuw 
opgestelde verordening aan te bieden. Deze is ambtelijk en juridisch 
getoetst. Waarom is vrijwilligheid naar onze mening de juiste manier om 
invulling te geven aan de tegenprestatie? Wij willen graag dat zoveel mogelijk 
mensen meedoen en pleiten er daarom voor dat de gemeente mensen actief 
stimuleert en ondersteunt als zij vrijwillig een bijdrage willen leveren aan de 
samenleving. We zijn echter niet voor een verplichte tegenprestatie zoals het 
college voorstelt. Waarom niet? 
1) Onze gemeente krijgt veel minder geld om uitkeringsgerechtigden te 
reïntegreren. Wij zijn van mening dat alle middelen die er nog wel zijn zoveel 
mogelijk gericht moeten zijn op dat doel, nl. een volwaardige deelname aan 
de samenleving via reguliere arbeid. De tegenprestatie voldoet niet aan dat 
criterium omdat zij geen reïntegratieinstrument is en dus ook niet bedoeld is 
voor toeleiding tot de arbeidsmarkt. Sterker nog: volgens de verordening mag 
de tegenprestatie naar zijn aard zelfs niet eens gericht zijn op toeleiding tot de 
arbeidsmarkt en niet bedoeld zijn als reïntegratieinstrument (Art. 2, lid 1 onder 
a en b). 
2) Een verplichte tegenprestatie zoals voorgesteld door het college leidt tot 
een enorme, onnodige bureaucratie. Er moet een beschikking worden 
afgegeven en tegen die beschikking staat bezwaar en beroep open. Er moet 
worden gecontroleerd of de tegenprestatie wordt uitgevoerd. Als dat 
niet gebeurt moet de uitkering van de betreffende persoon worden gekort en 
ook dat is weer aan regels gebonden. Een tegenprestatie met een vrijwillig 
karakter voorkomt al deze administratieve rompslomp. 
 
Toelichting amendement F (GL): wijziging afstemmingsverordening 
participatiewet 

bladzijde 18 van 23 
 



In een aantal gevallen (bij de zgn. 'geüniformeerde verplichtingen') verplicht de 
Participatiewet gemeenten de uitkering met 100% te verlagen. De  
gemeenteraad kan de duur van die verlaging vaststellen binnen een marge 
van één tot drie maanden. In de voorliggende verordening stelt het college 
voor de verlaging voor twee maanden vast te stellen. Doel van dit 
amendement is om de duur van de verlaging terug te brengen naar één 
maand. Korting van de uitkering met 1 00% is een draconische maatregel 
die mensen in een toch al kwetsbare situatie alleen maar verder in de 
problemen brengt. Aangezien mensen die een uitkering ontvangen meestal 
geen vermogen hebben, zal de korting direct leiden tot betalingsachterstanden 
en schulden, met alle mogelijke gevolgen van dien. Nu de wetgever ons 
verplicht tot een dergelijke maatregel pleiten wij er voor om de duur er van 
zoveel als mogelijk te beperken en dus vast te stellen op één maand. De 
gemeenteraad stelt niet alleen de regels in de verordening maar ook de 
toelichting vast. Om die reden dient zij ook de toelichting gewijzigd vast te 
stellen. In de voorliggende verordening is de volgende passage opgenomen: 
Hoofdstuk 3. Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen met 
betrekking tot de arbeidsinschakeling Artikel 11. Duur van een verlaging 
Artikel 18 van de Participatiewet is dwingendrechtelijk bepaald. De enige 
uitzondering hierop is het bepalen van de duur van de afstemming. Deze 
discretionaire bevoegdheid is echter wel beperkt, want er is een 
verordeningsplicht met betrekking tot het vastleggen van de duur van de 
afstemming en de duur dient te vallen binnen de bandbreedte zoals bepaald in 
artikel 18, vijfde en zesde lid van de Participatiewet 
Bij het bepalen van de duur van de verlaging is in dit artikel de ernst van de 
gedraging leidend. Voor mindere ernstige schendingen van de verplichtingen 
met betrekking tot de arbeidsinschakeling (schending van de in artikel18, 
vierde lid, onderdeel b, fen g, van de Participatiewet genoemde verplichtingen) 
bedraagt de duur één maand. Voor de ernstige schendingen van de 
verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling (schending van de in 
artikel 18, vierde lid, onderdeel a, c, d, e en h, van de Participatiewet) 
bedraagt de duur twee maanden. De in het eerste lid van dit artikel bepaalde 
duur van de afstemming is proportioneel aan de duur van de afstemming bij 
recidive, zoals bepaald in het tweede en derde lid van dit artikel. De 
bandbreedte en de maximale duur van de afstemming zoals bepaald in de 
Participatiewet, zijn hierin tot uiting gebracht. Daarbij is meegewogen dat de 
ernst van de gedraging ook gerelateerd is aan het feit of het een eerste 
constatering betreft of dat er sprake is van recidive. 
Wij stellen voor de volgende toelichting op te nemen in de 
verordening: 
Hoofdstuk 3. Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen met 
betrekking tot de arbeidsinschakeling Artikel 11. Duur van een verlaging 
Artikel 18 van de Participatiewet is dwingendrechtelijk bepaald. De enige 
uitzondering hierop is het bepalen van de duur van de afstemming. Deze 
discretionaire bevoegdheid is echter wel beperkt, want er is een 
verordeningsplicht met betrekking tot het vastleggen van de duur van de 
afstemming en de duur dient te vallen binnen de bandbreedte zoals bepaald in 
artikel 18, vijfde en zesde lid van de Participatiewet. De duur van de verlaging 
wordt vastgesteld op één maand voor alle geüniformeerde verplichtingen met 
betrekking tot de arbeidsinschakeling. Bij recidive binnen 12 maanden wordt 
die termijn op twee maanden gesteld. De in het eerste lid van dit artikel 
bepaalde duur van de afstemming is proportioneel aan de duur van de 
afstemming bij recidive, zoals bepaald in het tweede lid van dit artikel. De 
bandbreedte en de maximale duur van de afstemming zoals bepaald in de 
Participatiewet, zijn hierin tot uiting gebracht. Daarbij is meegewogen of het 
een eerste constatering betreft of dat er sprake is van recidive. 
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Dhr. Hietbrink, GL is overwegend blij met de voorliggende verordeningen o.a. 
vanwege de verruimingen. De fractie dient een tweetal amendementen in 
(over verplichte afstemmingsverordening (F) en (E) tegenprestatie). GL wil 
een versoepeling aanbrengen (van 2 naar 1 maand, bij herhaling 2 maanden)  
en een vrijwillige tegenprestatie waar de wethouder aanvankelijk mee 
instemde maar daarvan nu afziet.  GL wil de middelen inzetten voor re-
integratie en is tegen de onnodige bureaucratie die deze maatregel met zich 
meebrengt. Stimulering is een beter middel. Clientondersteuning is een 
wettelijk recht. MEE meldt dat Bergen de beschikkingen nog niet op orde 
heeft. Graag uitleg.  
Mw. Kindt, PvdA steunt beide amendementen van GL. De PvdA is voor het 
beperken van het stopzetten van een uitkering tot een maand en tegen de 
verplichte tegenprestatie. 
Dhr. Houtenbos, VVD acht het verstandiger als de verordeningen van Bergen 
aansluiten bij die van omringende gemeenten. Graag uitleg. 
Wethouder Mesu zal de vraag van GL over de beschikkingen schriftelijk 
beantwoorden. Afstemmingsverordening: het College kan zich vinden in het 
amendement van GL ook al wijkt dit af van afspraken binnen BUCH-verband. 
Tegenprestatie: er wordt in overleg met betrokkene geprobeerd deze te laten 
deelnemen aan de maatschappij op basis van interesse/motivatie.  
Dhr.  Hietbrink, GL vindt de term ‘ verplichte tegenprestatie’  misleidend.  
Wethouder Mesu benadrukt dat het in sommige gevallen wenselijk is als de 
gemeente kan beschikken over instrumenten om onwillige burgers onder druk 
te zetten om deel te nemen aan activiteiten, in hun eigen belang. Hij ontraadt 
het amendement E dan ook. Bovendien zijn grote groepen burgers uitgesloten 
van deze verplichting. Ambtelijke ondersteuning is noodzakelijk maar hij vreest 
niet voor bureaucratie omdat de gemeente een contract heeft gesloten met de 
Vrijwilligersorganisatie van Alkmaar.  
2de termijn 
Dhr. Hietbrink, GL blijft van mening dat het traject van de tegenprestatie wel 
degelijk veel bureaucratie gaat opleveren. Motiveren is iets anders dan 
beschikkingen afgeven, het inzetten van de Commissie van Bezwaar en 
Beroep, controles op naleving e.d. Het geld moet worden besteed aan re-
integratie.   
Wethouder Mesu is bereid de situatie in 2015 te evalueren en op basis 
daarvan te bepalen of de verordening moet worden herzien.  
Dhr. Hietbrink, GL handhaaft zijn amendement.   

tekst ingediende 
stukken 

Tekst amendement E (GL): nieuwe verordening tegenprestatie participatiewet 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
De verordening gewijzigd vast te stellen conform de in de bijlage 
opgenomen verordening. 
 
Tekst amendement F (GL): wijziging afstemmingsverordening participatiewet 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
artikel 11 gewijzigd vast te stellen: 
Artikel 11 . Duur van een verlaging 
1. Als belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid van 
de Participatiewet niet (tijdig) of onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging 
100% van de norm gedurende één maand. 
2. De duur van de afstemming als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt 
verdubbeld indien belanghebbende zich binnen twaalf maanden na  
bekendmaking van een besluit waarbij de uitkering is afgestemd, opnieuw 
schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging. En de toelichting daarop 
aan te passen conform de formulering in de toelichting bij dit amendement. 

stemming Amendement E: voor GL (3), PvdA (1); tegen VVD (3), GBB (3), PvdA (1), KL 
(5), CDA (2), D66 (3). Het amendement is met 4 stemmen voor en 17 tegen 
verworpen.  
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Amendement F: voor GL (3), KL (5), CDA (2), PvdA (2), D66 (3), GBB (3); 
tegen VVD (3). Het amendement is met 15 stemmen voor en 3 tegen 
aangenomen. 
 
Raadsbesluit: voor D66 (3), VVD (3), GBB (3), KL (5), CDA (2), PvdA (2); 
tegen GL (3). Het besluit is met 18 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 
 

 
agendapunt  21. Voorstel betreft het vaststellen van een toevoeging op het 

 Normenkader 2014 
voorgesteld 
besluit 

Voor de controle op de jaarrekening 2014 toevoegen aan het Normenkader 
2014 de regelgeving ‘Wet markt en overheid’.  
 

besluit Conform besloten. 

 
 

 

 

agendapunt 22. Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

 Motie ‘ Mooi Bergen 2.0’ wordt uitgesteld tot januari 2015 
Motie ‘ Instelling Klankbordgroepen’ wordt aangehouden tot januari 2015 
Motie ‘ Openbare mindervaliden toiletunit’ wordt aangehouden tot 
januari 2015 

samenvatting 
besprokene 

Toelichting motie 2 (VVD/GL/GBB): alternatieve plannen 
Van mening dat: 
de gemeente Bergen burger participatie en -initiatief dient te onderschrijven 
De WO, GB BES en GL willen zich hard maken voor burger participatie bij 
projecten die een relatief grote impact op de openbare ruimte hebben. Mooi 
Bergen 2.0 is van een dergelijke grootte dat er voor burgers iets te kiezen valt 
en moet zijn. Een burgerraadpleging onder de inwoners van Bergen vinden wij 
een middel om dergelijke burgerparticipatie handen en voeten te geven annex 
draagvlak te creëren. Wij staan in deze voor een zorgvuldige besluitvorming 
en het realiseren van breed draagvlak voor genoemd project. Tijdsdruk mag 
geen reden zijn om dit te niet te doen, te meer daar er een risico reserve Grote 
Projecten is van 2,3 miljoen euro om ondermeer eventuele vertragingen en 
consequenties voor het afboeken van plankosten te dekken. Een dergelijke 
reserve is er niet voor niets. 
Voorts wordt op deze wijze recht gedaan aan de inspanning van de 
alternatieve planindieners. 
 
Tekst motie 2 (VVD/GL/GBB): alternatieve plannen 
Verzoekt het College om het proces Mooi Bergen 2.0 zo in te richten dat: 

- er drie financieel en ruimtelijk alternatief haalbare plannen worden 
gepresenteerd t.b.v. de herinrichting van de Harmonie locatie;  

- de inwoners van de kern Bergen nh de mogelijkheid wordt geboden 
hun voorkeur voor één van de gepresenteerde alternatieve plannen 
kenbaar te kunnen maken. Opdat zij zelf een afweging maken en een 
optimale stem hebben in de toekomstige bestemming van de 
Harmonie locatie; 

- deze voorkeur als bouwsteen richtinggevend is voor de verdere 
planontwikkeling annex fysieke inrichting van het gebied; 

- dit proces van burgerparticipatie voor eind 2e kwartaal 2015 is 
afgerond en gaat over tot de orde van de dag. 

bladzijde 21 van 23 
 



 
Motie ‘ Mooi Bergen 2.0’ alternatieve plannen (VVD, GL, GB) 
Dhr. Roem, VVD onderstreept dat de motie een procesvoorstel behelst en 
inhaakt op de ingezette burgerparticipatie en de diverse bijeenkomsten. 
Beoogd wordt de burgerparticipatie verder in te vullen (burgerraadpleging) en 
dat er drie financieel en ruimtelijk alternatief haalbare plannen worden 
ingediend t.b.v. de inrichting van de locatie Harmonie en de voorkeur van 
burgers als bouwsteen richtinggevend wordt voor de verdere planontwikkeling. 
Dit proces dient te worden afgerond voor einde Q2 2015. 
Wethouder Rasch is verbaasd over het tijdstip van indiening omdat binnen 
een week alle gegevens en het raadsbesluit beschikbaar komen en er vier 
avonden zijn belegd. Zij ontraadt deze voorbarige motie met klem en adviseert 
deze aan te houden tot na januari 2015: uitvoering werkt vertragend en is 
kostbaar terwijl er al € 900.000 de laatste vijf jaar is besteed.  
Dhr. Snijder, D66 vindt dit populistische voorstel lijken op een referendum en 
dat vergt een weloverwogen beslissing (inclusief verordening).  
Dhr. Roem, VVD heeft niet verwezen naar ‘ referendum’. Het gaat om 
zorgvuldige besluitvorming m.b.t. burgerparticipatie. Burgers moeten iets te 
kiezen hebben. 
Dhr. Snijder, D66 zegt dat er al een zorgvuldig proces loopt. De gekozen 
raadsleden dienen uiteindelijk zelf op 29 januari 2015 te besluiten nadat er is 
geluisterd naar de burgers.  
Dhr. Van Leijen, GB vraagt D66 wat het nut is van de vijf ingediende plannen 
als deze worden samengevoegd: dan valt er niets te kiezen zoals de VVD 
aangeeft. Burgers dienen daadwerkelijk te kunnen kiezen. 
Dhr. Roem, VVD meldt dat burgers het gevoel hebben dat er helemaal niets te 
kiezen valt. Van populisme is geen sprake: burgers willen gehoord worden.  
Mw. Luttik, KL vindt dat er perfect participatietraject is ingezet. De motie leidt 
alleen maar tot verdere vertraging. 
Dhr. Roem, VVD wijst KL op het eigen programma en adviseert te luisteren 
naar kritische burgers. Het gaat hem op geloofwaardigheid. 
  

 Toelichting motie 4 (VVD/GBB): bouwplan Landweg 20 
Overwegende dat: 
1. reeds vele jaren gesproken wordt over de invulling van het terrein Landweg 
20/Zuidlaan 59s te Bergen; 
2. het aanvankelijk door eigenaar BAM ontwikkelde plan wegens zijn dichte 
bebouwing en verkeerstechnische inpassing op grote bezwaren stuitte van de 
buurtbewoners; 
3. de Negen Nessen Vereniging in samenspraak met de BAM tot tweemaal 
toe een alternatief plan heeft ontwikkeld , waarin grotendeels aan deze 
bezwaren tegemoet is gekomen; 
4. besprekingen hierover met de gemeentelijke planvoorbereiders beide keren 
stuitten op formele bewaren op grond van de huisvestingsnorm en de 
financiële haalbaarheid; 
5. planologisch beleid echter zoveel mogelijk moet worden afgestemd op de 
wensen van de ingezetenen en de normen van behoorlijk bestuur; 
6. voorkomen dient te worden dat plannen verzanden in eindeloze 
bezwarenprocedures; 
7. de gemeenteraad de wenselijkheden en mogelijkheden dient af te wegen 
om op basis van argumenten de uiteindelijke keuze te bepalen. 
 
Tekst motie 4 (VVD/GBB): bouwplan Landweg 20 
Draagt het college op: 
Om het compromisplan van de BAM en de Negen Nessen Vereniging nader te 
laten toetsen aan de huisvestingsnorm en de financiële haalbaarheid, en het 
resultaat daarvan voor advies voor te leggen aan de Commissie 
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Bestemmingsplannen, een en ander vóór het starten van de formele 
bestemmingsplan procedure en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Motie ‘ Bouwplan Landweg 20’ (GB en VVD) 
Dhr. Zeiler, GB en VVD willen met de motie het vastzittende plan vlottrekken. 
De visie van de beleidmakers van de gemeente en de bewoners staan 
lijnrecht tegenover elkaar. Het zou goed zijn om nog voordat er een definitief 
besluit moet worden genomen, alsnog overleg plaatsvindt over alternatieven in 
de commissie BP op basis van de gevraagde gegevens.  
Wethouder Zeeman heeft het alternatieve plan in de zomer 2014 besproken. 
1. Financiële haalbaarheid: voor BAM zijn 10 woningen (40% sociaal) 
onbespreekbaar. 2. Ontsluiting verkeer is gericht op de Landweg en 
verkeerstechnisch ongewenst volgens deskundigen. 3. De Vereniging kan wel 
leven met de 10 woningen en de verdeling. BAM heeft plan ingediend voor 13 
woningen (waarvan 4 sociaal).  College heeft hiermee in principe ingestemd 
en het is overbodig opnieuw naar het plan te kijken. De motie wordt ontraden. 
Dhr. Roem, VVD verwijst naar het raadsgesprek waaruit bleek dat er 
overeenstemming was over de invulling van het perceel maar dat de 
gemeente niet wil bewegen.  
Wethouder Zeeman bevestigt dat de BAM een afspraak met de Vereniging 
heeft gemaakt over de 10 woningen maar alleen als het alleen vrije sector zou 
betreffen. De gemeente toetst aan het eigen beleid en houdt vast aan 40% 
sociaal. 
Dhr. Roem, VVD wijst erop dat deze norm wel vaker wordt losgelaten. De 
voorzitter van de Vereniging heeft gemeld dat er wel ruimte is voor sociale 
woningbouw in de vorm van starterswoningen.  
Wethouder Zeeman herhaalt dat de BAM niet wil spreken over 10 woningen 
waarvan 40% sociaal.  
Stemming 
 

stemming Motie 2: voor VVD (3), GL (3), GBB (3); tegen CDA (2), PvdA (2), KL (5), D66 
(3). De motie is met 9 stemmen voor en 12 tegen verworpen. 
Motie 4: voor GBB (3), VVD (3); tegen KL (5), D66 (3), PvdA (2), GL (3), CDA 
(2). De motie is met 6 stemmen voor en 15 tegen verworpen. 

 
 
agendapunt  23. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de laatste raadsvergadering 
van 2014 om 23.05 uur en wenst iedereen een fijne jaarwisseling.  

 
Bergen, 15 januari 2015 
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