
 

 

Geachte voorzitter, college en leden van de raad, 

Ons college is er wederom in geslaagd om een sluitende meerjarenbegroting aan ons te 
presenteren. Daarbij heeft zij een bezuiniging van bijna een miljoen euro weten door te 
voeren, doordat de tegenvaller op de forensenbelasting niet wordt gecompenseerd door 
verhoging van de belastingen. De gemeente Bergen staat er goed voor. Dit in tegenstelling 
met buurgemeenten. Als coalitiepartij vinden we dat het college dat prima heeft gedaan. 

De eerste cijfers begin oktober gaven een begrotingssaldo van + 600.000 euro aan. Dit werd 
binnen een paar weken al gereduceerd naar + 300.000 euro. Hetgeen minder dan een half 
procent is van de totale begroting van 76,5 miljoen euro. Daarmee heeft het college de 
ruimte waar de politiek nog nuances in kan aanbrengen behoorlijk verkleind. U weet als geen 
ander dat tijdens de begrotingsbehandeling er diverse wensenlijstjes op tafel worden gelegd. 
Zoals vandaag ook gaat gebeuren. 

De afgelopen jaren heeft het college zich ingespannen om de ontwikkelingen in de zorg 
optimaal vorm te geven. Hoewel dit proces van transformatie van de zorg nog lang niet is 
afgelopen en er op diverse terreinen nog veel onduidelijkheden zijn, geven de resultaten tot 
nu toe ons vertrouwen in de toekomst.  

Een zorg van het CDA, maar dan een zorg omtrent de begroting is de trendmatig verhoging 
van de belastingen met 2 % per jaar, zoals in het verleden is afgesproken. Daar willen we 
jaarlijks met het college afspraken over maken. De coalitie heeft daarvoor een amendement 
opgesteld. 

Als CDA willen wij niet structureel geld beschikbaar stellen voor het versneld aflossen van 
schulden. Wij zijn van mening dat we daar de resultaten van de jaarrekeningen voor kunnen 
en moeten gebruiken. De coalitie heeft een amendement opgesteld, om de 100.000 euro uit 
de begroting te halen. 

In 2012 heeft de Gemeenteraad besloten de bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN stop 
te zetten. In de tussentijd heeft het ontwikkelingsbedrijf een transitie doorgemaakt waardoor, 
na een positieve tussenevaluatie, duidelijk is geworden dat het Ontwikkelingsbedrijf weer 
een goede richting is ingeslagen. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN kan op een efficiënte manier 
de rol van de gemeente ondersteunen om te komen tot een sterke economische en 
toeristische toekomst van de gemeente Bergen. 

Door de dynamische omgeving waarin de Beeck zich nu bevindt vinden wij als CDA dat 
investeringen in de Beeck op een verantwoorde wijze plaats dienen te vinden. Daarvoor 
heeft de coalitie een motie opgesteld. 

De realisatie van de maritieme driehoek in Egmond aan zee vinden wij belangrijk. Het CDA 
vraagt het college daarin slagvaardig op te treden. Het cultureel erfgoed en potentiële 
toeristische trekker de Pinck hoort daarbij. De Pinck hoort in Egmond te zijn en niet wekelijks 
in een andere haven om geld te genereren voor het onderkomen in de maritieme driehoek. 



De reddingsbrigades hebben de portefeuillehouder een aantrekkelijk keuzepalet aan 
bezuinigingen gepresenteerd. Wij kijken met vertrouwen uit naar de resultaten van de 
bezuiniging.  

Wij bedanken het college en de ambtenaren voor de beantwoording van de vele CDA 
vragen. 

 

 



 
 
 
 
Algemene Beschouwingen Gemeentebelangen, oktober 2015 
 
In het herfstnummer van het huisblad van de Rabobank ‘Dichterbij ‘schrijft de 
directievoorzitter Ugur Pekdemir in zijn voorwoord over ‘Alles begint met vertrouwen’. Hij stelt 
dat je zonder vertrouwen nergens bent. “Het staat aan de basis van elke relatie. Tussen 
familieleden, vrienden, buren. Het verbindt ook mensen in de samenleving en vormt de 
smeerolie in de economie.”  Iemand die te vertrouwen is, gun je iets, maar iemand die niet te 
vertrouwen is, daar wil je geen zaken mee doen. Voeg in dit rijtje van vertrouwensrelaties 
gerust de gemeente, dus college en Raad (met daarachter het ambtenarencorps) en de 
bewoners toe. Dan doet het beginsel ‘vertrouwen’ minstens even de wenkbrauwen fronsen. 
 
Deze mening is ons ingegeven toen we nog even onze Algemene Beschouwingen van 30 
oktober 2014 er bij pakten. Dat was toch weer even schrikken. We hebben toen gevraagd 
om samenwerking, om onderling vertrouwen. Bijvoorbeeld aan de hand van de vijf 
hoofdpunten uit het werkakkoord van de coalitie, 2014 – 2018. Bijna de helft van die tijd is 
voorbij, maar van samenwerking tussen de zogenaamde coalitiepartijen en de 
oppositiepartijen of met de bewonersverenigingen is weinig te merken geweest. En 
misschien komt dit niet in de laatste plaats door de opstelling van het college. Jaar na jaar 
hetzelfde: wij wachten de mening van de wethouder af en de wethouder ontraadt het 
amendement of de motie. En waarom???? 
 
Democratie is meer dan ‘de meeste stemmen gelden’.  Wij willen werken in een lokale 
democratie. Als die goed functioneert, dan zullen alle partijen, ook de zogenaamde 
‘grootste’, het als een opdracht zien om de argumenten en inbreng van iedereen te wegen 
en daaraan recht te doen. Het heeft op lokaal niveau geen zin om allerlei politieke spelletjes 
te spelen. De tijd is voorbij, dat, na de verkiezingen, de zittende partijen hun best doen om 
de oppositiepartijen vier jaar of langer buitenspel te zetten. Om niet naar hen te luisteren. Dat 
is een enorme verspilling van vakkennis, energie en emotie die beter ingezet kan worden 
voor de lokale democratie, voor het lokale bestuur. Dit geldt overigens ook voor de 
oppositiepartijen, die steeds proberen de andere partijen ‘af te troeven’. Hetgeen natuurlijk 
niet effectief is en meestal niet lukt, omdat zij (samen) een minderheid in de Raad hebben. 
Ook Gemeentebelangen heeft zich hieraan schuldig gemaakt. Steeds zwaarder inzetten op 
vakkennis leidt lang niet altijd tot het beoogde resultaat. Nee, we zullen allemaal, dus samen, 
het roer om moeten gooien.  
 
De liberaal Thorbecke, die overigens een vertegenwoordiger was van de ‘Onafhankelijken’, 
schreef in 1843 aan een collega: “Het is en blijft apenspel. Wij zullen het niet meemaken dat  
het gezonde verstand, tenzij bij toeval, de meerderheid heeft.” Wat willen wij hiermee 
zeggen: dat het hoog tijd wordt, dat wij hier in de Raad nu eens op een coöperatieve manier 
met elkaar om gaan. En dat het college daar in mee doet. Dus niet  ‘nee‘ zeggen tegen een 
amendement omdat het van de oppositie komt; maar kijken wat het goede er in is en 
daarmee aan het werk gaan. Ook in de oppositie zit veel kennis. En er wordt heel goed 
nagedacht voor een motie of amendement wordt ingediend. Ook de manier waarop is 
omgegaan met ons initiatiefvoorstel Schoorl Klopt is negatief en gewoonweg frustrerend voor 
de indieners en achterban. Het schaadt het vertrouwen. Dat geldt ook voor Mooi Bergen, 
waar Gemeentebelangen zelfs een compleet voorstel voor heeft ingediend. Het lanceren 
van, wat wij noemen: mooi Bergen 3, is niet via democratische regels verlopen. Commentaar 
erop werd makkelijk weggewuifd. Dat geldt eveneens voor Plan Landweg 20 en voor de 
toekomst van Overslot in Egmond aan den Hoef. Ook met de problematiek rond 
Kranenburgh wordt omgegaan of het peanuts is. Tijdens het interpellatiedebat werd 



vriendelijk geknikt en aan het eind gesuggereerd: ‘Zo, was dat het dan? Interessant, maar 
doe dat de volgende keer in je eigen tijd. ‘ Of het college in deze integer tegenover de Raad 
heeft gehandeld, werd niet de moeite van een onderzoek waard geacht. Hoezo het college 
controleren?  
 
Betreffende de begroting: in het collegeprogramma staat dat ‘De begroting is sluitend en de 
financiële positie is gezond.’ Toch zijn er onzekerheden voor de gemeente die niet in de 
risicoparagraaf zijn benoemd. Wij denken hierbij aan mogelijke schadeclaims ten gevolge 
van bestemmingsplannen. Weliswaar kunnen deze teniet worden gedaan door 
aanpassingen van het bestemmingsplan maar kàn en móet dit wel het beleid van Bergen 
zijn? Gemeentebelangen pleit voor bestemmingsplannen met soepele 
bebouwingsmogelijkheden, die het karakter van de wijk doen behouden en die niet leiden tot 
gerechtelijk afgedwongen correcties.  
 
Gemeentebelangen maakt zich zorgen over het landelijk gebied. De door de Raad 
vastgestelde Structuurvisie vraagt om een actieve rol van het college. Op dit moment speelt 
het probleem van de natuurcompensatie voor de aanleg van de gasopslag. Een deel van die 
compensatie dreigt buiten Bergen terecht te komen. Wij dringen er bij het college op aan om 
actief te zoeken naar compensatie in of dichtbij de Bergermeer. 
 
Tot slot: Gemeentebelangen heeft een amendement voorbereid bij agendapunt 4 
Reddingsbrigades en een motie vreemd aan de orde van de vergadering over invulling van 
het BSV-terrein die mogelijk is geworden door de fusie van BSV en Berdos. 
 
 
 
 
De fractie van Gemeentebelangen Bergen-Egmond-Schoorl, 
 
Kees van Leijen 
Frits David Zeiler 
Hans Haring 
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