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agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er is geen vragen halfuur. 

 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. Toegevoegd als laatste agendapunten 
zes moties vreemd aan de orde van de vergadering: bestemmingsplan 
Duingebied (VVD), bermen- en lanenbeleid (GB), richtlijnen 
herinrichtingsprojecten (GB), parkeerbeleid, (GB), exploitatie Kranenburgh 
(KL), salariëring topfunctionarissen verbonden partijen 
(PvdA/GB/GL/D66/VVD). 
  
De moties zijn genummerd naar volgorde binnenkomst bij de griffie, 
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bespreken in volgorde van aanmelden in de raadsvergadering. 
 
 
agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 17 mei 2016 

besluit 
 

De lijst bestuurlijke toezeggingen is gewijzigd vastgesteld.  
Toezegging informatie instellen Cultureel Platform, afdoen in komende  
Nieuwsbrief van juni. 

 
agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 15 tot en met week  21 

besluit 
 

De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan en 
stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening.  
Op brief Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o kan pas na het reces, 
bespreken programma van eisen, inhoudelijk ingegaan worden.  

 
 

BENOEMINGEN 
 
agendapunt  4. Burgercommissielid KIES Lokaal 

voorgesteld 
besluit 
 

Op voordracht van de fractie KIES Lokaal mw. M.A.M. van Ham - van der 
Voort te benoemen tot (burger) commissielid namens KIES Lokaal. 

besluit 
 

Zonder stemming conform besloten. 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  5. Voorstel betreft in te stemmen met afgeven van een verklaring van 
geen bedenkingen voor een pinbox in Groet 

voorgesteld 
besluit 

- kennis te nemen van de zienswijzen en de nota van beantwoording 
zienswijzen;  

- een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het plaatsen 
van een pinbox op het parkeerterrein Heereweg / Bremakker in Groet 
(NL.IMRO.0373.OVRabopinboxGroet-C001); 

- kennis te nemen dat na het afgeven van de vvgb, de 
omgevingsvergunning wordt verleend.  

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  6. Voorstel betreft kennis te nemen van het Jaarverslag Toezicht en 

 Handhaving gemeente Bergen 2015 
voorgesteld 
besluit 

Kennis te nemen van het Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente 
Bergen 2015 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  7. Voorstel betreft kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma 

Toezicht en Handhaving 2016 
voorgesteld 
besluit 

Kennis te nemen van de Uitvoeringsnota Toezicht en Handhaving 2016 
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stemverklaring Mw. Glas – de Raadt (KL: )zijn niet tevreden over huidig handhavingsbeleid, 
wachten op de informatie-avond over dit onderwerp en de uitvoering van de 
motie RO bezwaarschriften en bepalen dan waar en hoe het beleid herzien 
dient te worden.  
Mw. Grooteman (CDA) vraagt niet alleen te kijken naar deregulering aan de 
voorkant, maar ook als we handhaven en toezichthoudend bezig zijn, steunt 
pleidooi van Mw. Glas – de Raadt. 
 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  8. Voorstel betreft het vaststellen van de derde wijziging van de 

 Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden  
voorgesteld 
besluit 

de derde wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 
vaststellen 

stemverklaring Dhr. M. Hallf (D66): Steunen niet de motie van buurgemeenten over afwijzen 
deel wijziging om meer grip te houden. Kunnen al als raad invloed uitoefenen 
op voorgenomen majeure financiële wijzigingen, welke door het ABlid onze 
wethouder, aan de raad voor een zienswijze zullen worden voorgelegd. 
 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  9. Voorstel betreft geen wensen en bedenkingen naar voren te 

brengen tegen de verkoop van de voormalige bibliotheek in 
Egmond aan den Hoef en het vaststellen van de daarbij behorende 
begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

− De raad besluit geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen de 
verkoop van de voormalige bibliotheek in Egmond aan den Hoef aan de 
"Eigenaren De Driehoeck"; 

− De raad stelt bijgaande begrotingswijziging vast. 
besluit Conform besloten. 

 
Agendapunt  10. Moties vreemd aan de orde van de vergadering.   

agendapunt 10a Motie (6) VVD: Bestemmingsplan Duingebied 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 
 
Geen medewerking te verlenen aan het herbestemmen van de percelen 
Heereweg 3ZB, 3ZC, 3ZD voor vakantiewoningen en tot handhaving over te 
gaan. 
 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Roem (VVD) begint zijn betoog met de spreuk: Recht boven Macht. Het 
gaat om de rechtszekerheid en vooringenomenheid van het college. Het is z.i. 
niet terecht dat het college feitelijk het hele ruimtelijke ordeningsproces rond 
het Bestemmingsplan Duingebied overnieuw doet en hiervoor zelfs externe 
juridische expertise inhuurt. De overwegingen worden voorgelezen. 
 
Dhr. Van Leijen (GB); een aantal zaken zijn onduidelijk, wij raadsleden dienen 
de letter van de wet te respecteren. Wil weten waarom de uitleg, memo 1 juni, 
zo laat is verschenen, wat de relatie deze zaak en atelierwoningen is, waarom 
de uitspraak van de rechter genegeerd wordt, wanneer dit opgelost is. 
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Mw. Groen – Bruschke (GL): geen steun voor de motie,  tot handhaving pas 
overgaan als alles echt is onderzocht, een  zorgvuldige afweging is in het 
belang van alle inwoners en we komen er nog over te spreken in de 
commissie bestemmingsplannen. 
 
Dhr. Snijder (D66) ondersteunt de zienswijze van de voorgaande spreker. 
 
Mw. Luttik – Swart  (KL): benadrukt dat dit een individuele kwestie is, het dient 
om het algemeen belang te gaan, de negatieve beeldvorming wordt betreurd. 
 
Dhr. Zwart (CDA): zorgvuldigheid gaat boven snelheid, onderschrijft 
zienswijzen van GL. 
 
Dhr. Van der Leij (PvdA): deze kwestie loopt al vanaf 2010. Het opstellen van 
een deels nieuw bestemmingsplan vraagt om zorgvuldigheid. 
 
Schorsing. 
 
Wethouder Snabilie: 
Zorgvuldigheid boven snelheid neemt het college ter harte, drie maanden de 
tijd nemen om vier opties extern te laten onderzoeken is redelijk. De uitspraak 
van de RvS legt het college niet naast zich neer, de RvS vraagt een aantal 
dingen te doen op basis van hun overwegingen, daarmee gaan we opnieuw 
met de RvS in debat. 
De memo van 1 juni is bedoeld om u over een aantal zaken te informeren, 
onderlinge relaties zijn er niet. 
Bij interruptie geeft dhr. Roem aan dat RvS zeer zorgvuldig is geweest, vier 
overwegingen in drie maanden tijd nagaan om de overtreding te repareren 
getuigd niet van objectiviteit 
De wethouder geef aan dat het college zorgvuldig en met open blik de 
uitspraak  zal toetsen ook, aan het algemeen belang, zonder 
vooringenomenheid. 
Bij interruptie geeft dhr. Roem dat het college voornemens is de overtreding te 
legaliseren in een nieuw bestemmingsplan. 
De wethouder stelt dat het legalisatie onderzoek nu eenmaal een stap is die 
gemaakt moet worden. 
 
Dhr. Van Leijen (GB) stelt dat uitspraak van het hoogste rechtsorgaan bindend 
moet zijn, de fractie steunt de motie. 
 
Schorsing. 
 
Dhr. Roem (VVD), de wethouder gehoord hebbende, er meerde gevallen zijn 
waarbij het college genoemde stelling betrekt, wenst de druk op de ketel te 
houden, de motie wordt aangehouden  
 

stemming De motie is aangehouden, geen stemming 
 

Agendapunt 10b Motie (1)GB: Bermen – en lanenbeleid 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 
 
Te komen tot een nota ‘bermen – en lanenbeleid’ met onderscheidt tussen 
woonstraten en lanen, met richtlijnen voor de herinrichting ervan. 
 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeiler (GB), onze partij is een groene partij, vandaar deze motie. 
Motie  (1) wordt ingediend. 
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Dhr. Van der Leij (PvdA), het bomenbeleidsplan is een eerste aanzet, ook dit 
aandachtspunt opnemen in het komende groenbeleidsplan. 
Dhr. Zwart (CDA), start groenbeleidsplan staat op de komende arc. 
Dhr. Snijder (D66) sluit zich aan bij de voorgaande sprekers. 
Mw. Braak – van Kasteel (GL), herkent het onderwerp van de motie uit het 
recente raadsgesprek, dat is niet bedoeld om er moties op de baseren.  
Dhr. Roem (VVD), bestrijd deze mening van GL. De inhoud van de motie kan 
meegenomen worden bij het opstellen van het groenbeleidsplan. 
 
Wethouder van Huisteden: 
Wel wat laat, maar de raad wordt op zijn wenken bedient, op 16 juni in de arc 
startnotitie groenbeleid om kaders ervoor op te stellen. 
 
Dhr. Zeiler (GB): GB heeft voortdurend onderwerpen daarvoor ingebracht. Het 
raadsgesprek kan fracties inspireren, het is aan hen wat er mee te doen. 
Weliswaar aankondiging groenbeleidsplan, maar om de aandacht ervoor te 
blijven behouden, wordt de motie aangehouden. 
 

Stemming De motie is aangehouden, geen stemming. 
 

Agendapunt 10c Motie (2) GB: Richtlijnen bij herinrichtingsprojecten 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 
 
Herinrichtingsplannen afzonderlijk ter goedkeuring voor te leggenen en te 
verantwoorden aan de raad. 
 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeiler (GB) geeft aan dat deze vraag voortdurend opkomt bij de 
commissie bestemmingsplannen. De motie (2) wordt ingediend. 
 
Mw. Luttik – Swart (KL) vraagt zich af tot welke detail niveau, straat? wijk?, dat 
dan zou moeten. 
Dhr. Zeiler (GB) geeft aan op wijk niveau. Nu worden steeds weer andere 
kaders gebruikt, er moeten weer algemene richtlijnen komen. 
Dhr. Zwart (CDA) vraagt of het er soms om gaat dat er achterban ontbreekt bij 
wijk en buurverenigingen. 
Dhr. Zeiler (GB) beaamt dat ook een overweging is. 
Dhr. Van der Leij (PvdA) stelt dat er wel degelijk door de raad vastgestelde 
kaders zijn, GRP, bomenbeheersplan e.a. 
Mw. Braak – van Kasteel (GL) wil dan ook richtlijnen voor het omgaan met de 
bewoners, vaak ruis op de lijn bij het communiceren. 
 
Wethouder van Huissteden: 
Er wordt gewerkt met de Notitie Burgers Betrokken ( 2009), regelmatig worden 
enquêtes gehouden, niet alleen wijkverenigingen maar juist direct 
omwonenden worden er bij betrokken, er zijn vele mogelijkheden voor hen om 
aanpassingen door te voeren. In de begroting komen veel algemene plannen 
met richtlijnen aan de orde. De motie wordt ontraden. 
 
Dhr. Zeiler (GB) geeft aan dat de motie tot veel verwarring leidt, maar stelt 
vaak te horen dat het met informeren en communiceren mis gaat. Gaat kijken 
hoe deze problematiek op een andere wijze te ondervangen is, de motie wordt 
aangehouden. 
 
De voorzitter vraagt om het college de infomeren over situaties waar het 
kennelijk niet goed gaat, om er wat mee en aan te kunnen doen. 
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stemming De motie is aangehouden, geen stemming. 
 

Agendapunt 10d Motie (3)GB: Parkeerbeleid 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 
 
Onderzoeken of de parkeerdruk in de kern Bergen komt door het fiscaal 
parkeren en wat daar al in 2017 dan aan te doen is. 
 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeiler (GB), er is contact met de wethouder en de ambtenaren om na te 
gaan wat er aan geconstateerde parkeerproblemen in het centrum van Bergen 
te doen valt. Dient motie (3) in. 
 
Dhr. Ooijevaar (CDA), wil de motie laten gelden voor de hele gemeente, de 
uitkomst ervan is de opmaat voor de evaluatie van het volledige parkeerbeleid. 
Mw. Glas – de Raadt (KL), onderschrijft dit. 
Dhr. Van der Leij (PvdA), wil met de kern Bergen beginnen, vandaar  uit 
wellicht verder werken. 
Dhr. Halff (D66), wil de aandachtspunten breder trekken, met ook handhaving 
betrekken in evaluatie totale parkeerbeleid. 
Mw. Braak – van Kasteel (GL) steunt dit idee. 
Dhr. Roem (VVD) ondersteunt het ook, stelt dat parkeren emotie is vraagt 
daarom om andere vormen / alternatieven voor het parkeren in de evaluatie 
mee te nemen. 
 
Wethouder van Huissteden: 
Wil wel een overzichtelijk onderzoek doen, zonder nu al het hele parkeren te 
evalueren. De problematiek verschilt per kern. Deze motie uitvoeren en 
daarna bekijken of er tijd is en wanneer de totale evaluatie van het 
parkeerbeleid uit 2012 uitgevoerd kan worden en hoe dat proces er uit moet 
zien. Er komt een vorstel hiervoor naar het presidium. 
 
Dhr. Zeiler (GB) overweegt een aanpassing van de motie, alle kernen erbij 
betrekken. 
Mw. Glas – de Raadt (KL) ondersteunt dat. 
Dhr. Ooijevaar kan zich vinden in de opzet van de wethouder. 
Dhr. Halff (D66) vindt de wijziging van de motie niet nodig. 
Mw. Braak – van Kasteel (GL) wil de motie wel steunen, al is die nu overbodig 
geworden. 
 
Schorsing. 
 
Dhr. Zeiler (GB) past de motie niet aan. 
 

stemming Mw. Ouëndag is niet aanwezig bij deze stemming. 
 
Voor: GB (3), CDA (3), GL (2), KL (4), PvdA (2); tegen KL (2), D66 (3), VVD 
(3). De motie is met 14 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 
 

Agendapunt 10e Motie (5) KL: Exploitatie Kranenburgh 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 
 
Verzoek om een onderzoek hoe te komen tot een positieve meerjaren 
exploitatie. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Smook (KL), geeft aan dat de motie bedoeld is als een steuntje in de rug 
van RvT en de nieuwe directeur, voor een positief meerjarenperspectief en de 
aflossing van de lening van de gemeente. Signalen dat dit moeizaam wordt, 
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zijn opgepakt op de verfrissende informatiebijeenkomst met Kranenburgh op 
23 mei jl. 
 
Dhr. Houtenbos (VVD), worstelt ook met het gegeven dat Kranenburgh 
waarschijnlijk de lening niet kan aflossen. Maar om nu al op voorhand hen de 
helpende hand toe reiken en op hun stoel te gaan zitten, gaat de VVD te ver. 
De directeur met haar team moet de ruimte krijgen goed naar de toekomst te 
kijken. 
Dhr. Zeiler (GB) is het grotendeel eens met de VVD, vraagt zich af of dit steun 
of iemand voor de voeten lopen is. Motie komt te vroeg, uitstel tot september. 
Mw. Ouëndag (GL) heeft waardering voor de prettige wijze waarop de RvT de 
raadsleden heeft geïnformeerd op 23 mei. GL  steunt de motie niet, de meeste 
overwegingen zoals ze in de motie staan, zijn niet gezegd,  de conclusie, een 
extern onderzoek doen naar de financiële mogelijkheden, is te zwaar 
aangezet, dat past bij een crisissituatie waarvan nu totaal geen sprake is. 
Fracties kunnen de directeur nader spreken, als zij op haar uitnodiging om bij 
de fracties langs te komen ingaan, GL gaat dat doen. 
Dhr. Snijder (D66) vraagt zich af welke uitkomsten van het onderzoek worden 
verwacht. 
Bij interruptie geeft dhr. Smook aan dat het geen onderzoek is maar een 
steun, het leveren van financiële expertise bij het opstellen van de 
meerjarenbegroting. 
 
Mw. Grooteman (CDA) stelt dat Kranenburgh niet om steun heeft gevraagd, 
de RvT gaat daar over, wij niet. 
Dhr. Van der Leij (PvdA), wil de totaal nieuwe organisatie rust geven, als de 
cijfers richting gemeente komen, dan pas deze bekijken. 
Bij interruptie vraagt Mw. Luttik – Swart wanneer er dan wel verder onderzoek 
gedaan dient te worden, Kranenburgh draait al vier jaar in de min. 
Dhr. Van der Leij: Nu niet op basis van de informatie avond, raad moet reactie 
college op de jaarcijfers afwachten. 
 
Wethouder Rasch: 
Op de informatie avond is ondermeer een reëel beeld gegeven van de 
kwetsbare financiële  situatie, er is veel aandacht voor de kostenkant. Motie is 
prematuur, maar een goed signaal deze uitgestoken hand. Vraag in de 
fractiegesprekken aan de directeur wat Kranenburgh nodig heeft. We wachten 
verder de kwartaalrapportages af. 
 
Dhr. Snijder (D66) wil de nieuwe organisatie een kans geven zich te 
presenteren en te ontwikkelen, maar dit initiatief van KL is te waarderen, de 
subsidie van 500.000 jaarlijks staat vast tot 2018, tijdig handreiking geven en 
kijken hoe verder te gaan, misschien  wel met minder subsidie. 
Vraagt de motie aan te houden, signaal is afgegeven en de intentie te helpen 
bij verdere professionalisering waar dat nodig is. 
Dhr. Smook (KL): geen nieuwe organisatie, wel is er sprake van een nieuwe 
koers. De motie wordt aangehouden, hopelijk zijn we over drie maanden niet 
te laat. 
 

stemming De motie is aangehouden, geen stemming. 
 

Agendapunt 10f Motie (4)PvdA e.a.: salariëring topfunctionarissen verbonden partijen 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 
 
Het beloningsbeleid HVC in overeenstemming te brengen met de WNT. 

samenvatting Dhr. Van der Leij (PvdA) wil net als andere gemeenten een signaal afgeven, 
motie (4) wordt ingediend. 
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besprokene  
Mw. Glas – de Raadt (KL) geeft aan dat in de arc van 12 mei is afgesproken 
dat er een overzicht komt van WNT bij alle GR’s, motie overbodig. 
 
Wethouder van Huissteden: 
Dat is een andere zaak. Ons aandeelhouderschap loopt via de VVI, daar is 
vanmiddag besproken dat er meer van dergelijke moties zijn ingediend. Aan 
de RvC van de HVC wordt gevraagd in de vergadering van aandeelhouders 
van 15 december 2016 een uitleg van het huidige beloningstelsel en met een 
aangepast stelsel te komen bij het ontstaan van de vacature directeur. 
 
Dhr. Halff (D66) constateert dat er geen wijziging in de salariëring van de 
huidige directeur komt. 
Wethouder van Huissteden bevestigd dat, in december 2013 is al besloten om 
vanuit goed werkgeverschap de bestaande beloning te respecteren. 

stemming De motie is unaniem (23) aangenomen. 

 
 
agendapunt  11. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

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

 
 
 
 
 
 
Bergen, 13 juni 2016 
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