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voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L. Damink (KL), mw. T. Glas (KL), mw. S. 
Groen-Bruschke (GL), mw. W. Grooteman (CDA), 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. F. 
Ouëndag (GL), mw. A. Paping (VVD), dhr. C. Roem (VVD), dhr. M. Smook 
(KL), dhr. H. Snabilie (vanaf agendapunt 4) (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 
 

M.J. Pothast 

afwezig 
 

dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. M. Halff (D66) 

 
 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 
 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

besluit De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  3. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële gevolgen van de 
septembercirculaire op de begroting en de daarbij behorende 
begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

De begrotingswijziging financiële gevolgen septembercirculaire 2015 vast te 
stellen 
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besluit Conform besloten. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  4. Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2016-

2019 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen 
voorgesteld 
besluit 

Vaststellen van de programmabegroting 2016-2019 volgens raadsbesluit 

samenvatting 
besprokene 

De beschouwingen van de fracties zijn als bijlage bij de besluitenlijst 
opgenomen. 
 
De ingediende moties en amendementen zijn als bijlage bij de besluitenlijst 
opgenomen. 
 
Mw. Luttik – Swart, KL, geeft een presentatie (bij de besluitenlijst gevoegd). 
Sober en doelmatig omgaan met de middelen, een college dat 
oplossingsgericht te werk gaat en minder stijgen van de lasten voor de 
inwoners. 
De amendementen BB, Doorstroom makelaar woningmarkt, D Verlaging 
stijging rioolheffing, G schrappen inflatiecorrectie op de tarieven OZB, 
alsmede motie 1 evaluatie handhavingsbeleid permanente bewoning 
recreatiewoningen, worden toegelicht en ingediend (zie bijlage bij de 
besluitenlijst). 
 
Mw. Braak – van Kasteel GL geeft een presentatie (bij de besluitenlijst 
gevoegd). 
Aandacht en actie voor verbetering van de lokale democratie en een absolute 
‘must’ om de begroting te veranderen in een sturingsinstrument voor de raad.  
Motie 2 verzoek Rekenkamercommissie voor een onderzoek naar de 
sturingsinformatie van onze begroting, wordt toegelicht en ingediend (zie 
bijlage besluitenlijst). 
 
Dhr. Snijder, D66, geeft aan dat het college uitstekende prestaties neerzet en 
goed op weg is met het afmaken van reeds eerder ingezet beleid. De 
Meerjarenbegroting laat de meest mooie resultaten zien. 
Vraagt aandacht voor mediation bij RO, het traject richting samenwerking in 
de uitvoering in Buch verband. Zegt dat we niet moeten wegkijken voor het 
gegeven van de vluchtelingenstroom en de gevolgen ervan. 
Het amendementen B bevriezen parkeermetertarieven, stijging tarief dagkaart 
en motie 3 kaders vaststellen voor de begroting, worden toegelicht en 
ingediend zie bijlage bij de besluitenlijst) 
 
Dhr. Roem, VVD geeft een presentatie (bij de beschouwingen gevoegd). 
Boodschap: niet alleen inzetten op tariefsverhoging, maar juist ook op 
temporisering en bezuinigen. De raad is bezig het “gat” tussen Coalitieakkoord 
(verminderen stijging lokale lasten) en deze begroting (juist wel stijging lokale 
lasten), te reparen. Wenst meer inzet op burgerparticipatie.  
De amendementen C gefaseerde doorbelasting hogere administratieve 
uitvoeringskosten afval en rioolheffing, E (weer) deelnemen aan het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN, I taakstellende bezuiniging op het ontwikkelen en 
het ambitieniveau van beleid en de moties 4.1 efficiëntiekorting van 10% op de 
investeringen in de openbare ruimte en ICT, 5 referendum verordening, 
worden toegelicht en ingediend zie bijlage bij de besluitenlijst) 
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Dhr. Zwart, CDA, (schriftelijke bijdrage bij besluitenlijst gevoegd) dient 
daarnaast amendement F deelname aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN en H 
geen jaarlijkse toevoeging aan de Algemene Reserve ten behoeve van een 
verlaging van de netto schuldquote en licht deze toe (zie bijlage besluitenlijst) 
Ook wordt aandacht gevraagd voor het slagen van de maritieme driehoek, 
inclusief de Pinck. 
 
Dhr. Zeiler, GB, (schriftelijke bijdrage bij besluitenlijst gevoegd) dient 
daarnaast amendement A schrappen bezuinigingstaakstelling 
reddingsbrigades en motie 6 een mogelijke verplaatsing van de tennisclub 
Bergen als optie bij het onderzoek naar invulling van het BSV terrein en licht 
deze toe (zie bijlage bij besluitenlijst). Er wordt een toezegging over de aanpak 
van de bezuiniging reddingsbrigades gevraagd. 
 
Dhr. Van der Leij PvdA wenst een andere insteek, ander proces voor de 
cyclus perspectiefnota en Begroting, de raad moet meer sturing kunnen 
geven. Hij ziet geen problemen met de schuldquote, immers tegenover de 
investeringen in het riool staan 100% gegarandeerde aflossingen in de vorm 
van de kostendekkende rioolheffing. Verzoekt om een analyse van de netto 
schuldquote en vraagt een toezegging voor een evaluatie van het 
Gemeentelijk Riolerings Plan, als actueel kader voor het GRP vanaf 2016. De 
aanwezigen krijgen allemaal een truffel, zo kan men de begroting ook 
proeven. 
 
Reactie college: 
Wethouder Zeeman: minder lastenverzwaring voor de burgers kan, maar de 
begroting moet wel in evenwicht blijven, wil stoppen met steeds meer rente te 
betalen, ondermeer door de Nuongelden in te zetten voor schuldvermindering, 
staat achter een doorontwikkeling van de programmabegroting 
De amendementen C, H, I en motie 4 worden ontraden. 
Wethouder Van Huissteden gaat de urgentie voor meer woningbouw bij de 
provincie aankaarten, vraagt om amendement BB bij de woonvisie te 
behandelen. 
Toezegging: Het bestaande rioleringsplan wordt geëvalueerd en in 2016 
wordt een nieuw rioleringsplan vastgesteld in samenhang met het 
wegenbeleidsplan. 
Wethouder Rasch wil graag weer deelnemen aan het Ontwikkelingsbedrijf 
NHN (amendement F).  
Burgemeester Hafkamp: ieder jaar wordt de handhaving recreatiewoningen 
geëvalueerd, over 2015 dus ook (motie 1), het is beter energie te stoppen in 
het creëren van draagvlak voor beleid en daar samen met de bewoners 
invulling aan geven, dan achteraf de mening erover (referendum) te peilen 
(motie 5). 
Toezegging: In 1e kwartaal van 2016 volgt er in ARC de 
bezuinigingsvoorstellen van de reddingsbrigades en de reactie van het college 
hierop. 
Dhr. Houtenbos, voorzitter CvO, wil graag de strekking van motie 2, 
verbeteren bestuursinformatie van de begroting, bespreken in de Commissie 
van Onderzoek. 
 
Schorsing. 
 
Fracties geven aan welke amendementen en moties zij ondersteunen. 
 
Amendementen A, BB wordt aangehouden voor een bespreking op een ander 
moment, E en I worden ingetrokken. 
Moties 2 en 5 worden aangehouden voor een bespreking op een ander 
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moment. Moties 1 en 4.1 zijn gewijzigd. 
De VVD ondersteunt het indienen van amendement F en motie 3, de PvdA 
motie 1. 
 
De discussies over een mogelijke wijziging van de PC Cyclus en de 
doorontwikkeling van de programma begroting, worden voortgezet in 
presidium en Commissie van Onderzoek. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendement A: geen stemming, aangehouden. 
Amendement B: unaniem (21) aangenomen. 
Amendement Bb: aangehouden. 
Amendement C: voor VVD (3), GB (2); tegen KL (6), CDA (3), PvdA (2), GL 
(3), D66 (2). Het amendement is met 5 stemmen voor en 16 verworpen. 
Amendement D: unaniem (21) aangenomen. 
Amendement E: geen stemming ingetrokken. 
Amendement F: unaniem (21) aangenomen. 
Amendement G: voor KL (6), D66 (2), CDA (3), PvdA (2), VVD (3), GB (2); 
tegen GL (3). Het amendement is met 18 stemmen voor en 3 tegen 
aangenomen. 
Amendement H: voor KL (6), D66 (2), CDA (3), PvdA (2), VVD (3), GB (2); 
tegen GL (3). Het amendement is met 18 stemmen voor en 3 tegen 
aangenomen. 
Amendement I: geen stemming ingetrokken. 
 
Geamendeerd Besluit: unaniem (21) aangenomen. 
 
Motie 1 gewijzigd: unaniem (21) aangenomen. 
Motie 2: geen stemming aangehouden. 
Motie 3: unaniem (21) aangenomen. 
Motie 4.1 gewijzigd: unaniem (21) aangenomen. 
Motie 5: geen stemming aangehouden. 
Motie 6: unaniem (21) aangenomen. 
 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 

 
 
agendapunt  5. Voorstel betreft het vaststellen van de Verordeningen Toeristen- en 

 watertoeristenbelasting 
voorgesteld 
besluit 

- de Verordening watertoeristenbelasting 2016 vast te stellen; 
- de Verordening toeristenbelasting 2016 vast te stellen; 
- het tarief voor de watertoeristen- en toeristenbelasting vast te stellen op 

€1,80. 
samenvatting 
besprokene 

De raad wenst geen debat en gaat meteen over tot stemming. 

stemming Het besluit is unaniem (21) aangenomen. 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
 
agendapunt  6. Sluiting 
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samenvatting 
besprokene 

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

 
Bergen, 4 november 2015 
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