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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 

Mw. Braak – van Kasteel (GL) en dhr. Van Leijen (GB) vragen om agendapunt 
7 als bespreekpunt te behandelen, dit gezien het aangepaste raadsbesluit, de 
raad stemt hiermee in.  
 
Bij agendapunt 11 wordt ook het Verslag van bevindingen controle 2015 van 
de accountant behandeld. 
Toegevoegd als laatste agendapunten vijf moties vreemd aan de orde van de 
vergadering ingediend: 
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Oproep aan de provincie (CDA), Voorkomen sloop woningen aan het 
Kogeltjesplein Bergen (CDA), Monumentenstatus/sloop T&O (GB), Integraal 
wijkplan voor T&O-dorp (GB), Dorpshuis/buurthuis (GB). 
 

besluit De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 
 
agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 21 juni 2016 

besluit 
 

De lijst bestuurlijke toezeggingen is gewijzigd vastgesteld, nummer 2015/15 
blijft tot na het zomerreces op de lijst staan. 

 
agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 22 tot en met week 26 

besluit 
 

De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan en 
wijzigt de voorgestelde wijze van afdoening: er komt een openbare avond over 
de problematiek van de kernreactor Petten. GL dient voor deze avond  vragen 
van bewoners in bij de portefeuillehouder via de Griffie. Het college stemt in 
met het verzoek de ongerustheid die hierover heerst mee te nemen in regio-
verband (DB Veiligheidsregio.) 

 
 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft een vertegenwoordiger aan te wijzen in diverse 
Gemeenschappelijke Regelingen en een privaatrechtelijke 
verbonden partij 

voorgesteld 
besluit 

Aan te wijzen als vertegenwoordiger in een gemeenschappelijke regeling: 
1. Lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

Cocensus: Hugo Snabilie 
2. Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en 
omstreken (VVI): Hugo Snabilie 

Aan te wijzen als vertegenwoordiger in een privaatrechtelijke verbonden partij: 
1. NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKHN): 

Hugo Snabilie 
besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  5. Voorstel betreft in te stemmen met afgeven van een verklaring van 

 geen bedenkingen voor de bouw van 12 woningen perceel Landweg 
 20 in Bergen 

voorgesteld 
besluit 

een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 12 
woningen op het perceel Landweg 20 te Bergen 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  6. Voorstel betreft het vaststellen van de indeling in BUCH verband 

geharmoniseerde programmabegroting 2017 
voorgesteld 
besluit 

1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur 
b.  Samen leven 
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c. Kerngericht en ondersteunend 
d. Een veilige gemeente 

2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme 
b. Economische vitaliteit 
c. Een bereikbare gemeente 

3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 
b. Duurzaamheid en milieu 
c. Beheer en onderhoud 

4. Een financieel gezonde gemeente  
 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  7. Voorstel betreft kennis te nemen van de ontwerp structuurvisie 

 Egmond aan den Hoef en deze vrij te geven voor de inspraak 
 

voorgesteld 
besluit 

Kennis te nemen van het ontwerp structuurvisie en de bijbehorende 
aangepaste oplegnotitie 5 juli 2016 en het ontwerp van de structuurvisie 
Egmond aan den Hoef na het zomerreces in de inspraak te brengen. 

samenvatting 
besprokene 

De raad is het niet eens met het aangepaste raadsbesluit, het vaststellen van 
de structuurvisie. Dit is een verschrijving en moet zijn kennis te nemen van. 
Met deze aanpassing gaat de raad (unaniem 23) akkoord en is geen 
stemming nodig. 
 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 

 
agendapunt  8. Voorstel betreft in te stemmen met de startnotitie nieuw groenbeleid 

gemeente Bergen 
voorgesteld 
besluit 

- in te stemmen met de Startnotitie Nieuw Groenbeleid Gemeente Bergen; 
- in te stemmen met de opzet waarbij eerst een overkoepelend kader wordt 

opgesteld en vervolgens in een participatief proces een uitwerking per 
kern plaatsvindt. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  9. Voorstel betreft toekomst van de Beeck: huisvesting van de raad en 

 multifunctionele accommodatie 
voorgesteld 
besluit 

- in te stemmen met de ontwikkeling van een multifunctionele 
accommodatie bij de Beeck en de mogelijke ontwikkeling van de raadzaal 
op de plek van Frats; 

- de financiële en bouwkundige aspecten nader te onderzoeken. 
besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  10. Voorstel betreft het vaststellen van de regionale nota bodembeheer 

voorgesteld 
besluit 

- De gewijzigde regionale nota bodembeheer (met de daar in opgenomen 
lokale maximale waarden en de keuzes voor gebiedsspecifiek beleid) 
vast te stellen voor het eigen grondgebied. 

- Het gehele werkgebied van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard en Heiloo aan te wijzen als beheergebied waarbinnen 
grond- en baggerverzet mogelijk is op basis van de regionale nota 
bodembeheer. 

- De bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten Den Helder, 
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Drechterland, Enkhuizen, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 
Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel te accepteren als 
bewijsmiddel van de chemische kwaliteit van de toe te passen grond 
vanuit deze gemeenten. 

- Zodra de gemeenten Langedijk en Uitgeest voor hun grondgebied en 
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland voor haar werkgebied een 
bodemkwaliteitskaart hebben opgesteld en deze bestuurlijk zijn 
vastgesteld, deze kaarten ook te accepteren. 

- Tot het verlenen van mandaat ten aanzien van onderstaande besluiten 
met een uitvoerend karakter aan het college van burgemeester en 
wethouders: 
• wijzigingen van de bodemfunctieklassenkaart; 
• het toevoegen van aanvullende gegevens aan de 

bodemkwaliteitskaart die geen invloed hebben op het 
gebiedsspecifiek beleid;  

• het onder voorwaarden accepteren van een bodemkwaliteitskaart 
als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de toe te passen 
grond; 

• het opnieuw bestuurlijk vaststellen van een gewijzigde 
bodemfunctieklassenkaart en/of bodemkwaliteitskaart onder 
voorwaarde dat de wijzigingen geen invloed hebben op het in de 
nota bodembeheer geformuleerde gemeentelijke gebiedsspecifieke 
beleid 

- De regionale nota bodembeheer per 1 december 2016 in werking te 
laten treden. 

samenvatting 
besprokene 

GB geeft complimenten voor de goede uitleg van deze ingewikkelde, 
technische materie in de algemene raadscommissie. 

besluit Conform besloten. 

 
BESPREEKSTUKKEN 

 
agendapunt  11. Voorstel betreft het vaststellen van de jaarrekening en jaarstukken 

2015 (exclusief accountantsverklaring versie 2) en de daarbij 
behorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

1. de jaarstukken 2015 versie 3 inclusief accountantsverklaring vast te stellen 
 
2. de jaarrekening 2015 en het daaruit voortkomende nadelige rekeningsaldo 
vóór bestemming van € 2.871.164,- vast te stellen 
 
Dit saldo is als volgt samengesteld 
            Baten          Lasten         Resultaat 
 
€ 74.249.281,- -/-€ 77.120.445,- -/-€ 2.871.164,- 
 
3. in te stemmen met de voorgestelde onttrekkingen aan reserves per 
programma tot per saldo een onttrekking van € 5.607.386,- (conform genomen 
raadsbesluiten) volgens onderstaande specificatie: 
 
Programma 1 Inwoners en bestuur   €    -/-791.422 
Programma 2 Samenleving    €    3.780.122 
Programma 3 Dienstverlening   €  0 
Programma 4 Ontwikkeling openbare ruimte € -/-1.293.207 
Programma 5  Beheer openbare ruimte  €       213.199 
Programma 6 Economie, toerisme en cultuur €         26.745 
Programma 7 Middelen    €    3.725.439 
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Totaal       €   5.607.386 
 
4. Het voordelige rekeningsaldo 2015 ná bestemming van € 2.736.221,-  vast 
te stellen 
Dit saldo is als volgt samengesteld 
 
      Baten          Lasten         Resultaat 
 
€ 88.269.192,- -/-€ 85.532.970,-     € 2.736.221,- 
 
5. de reserve 3D in te stellen met een maximale looptijd van 3 jaar en tot een 
maximale bedrag van  € 3.000.000,- 
 
6.  De volgende bestemming van het resultaat vast te stellen: 
Toevoegen algemene reserve € 1.811.221,-  
Toevoegen reserve 3D  €    925.000,- 
 
7. De moties en amendementen nr 2, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 82, 84, 85, 89, 90 en 91 volgens bijlage 5 jaarstukken 2015 af te 
voeren; 
 
8. De bij dit besluit behorende gewijzigde begrotingswijziging vast te stellen 
 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Houtenbos, voorzitter CVO, is verheugd dat we nu de jaarrekening 
kunnen bespreken mét een goedkeurende verklaring. 
 
Dhr. Houtenbos (VVD) is tevreden over eerst voorrang aan de zorg geven en 
daarna het ontwikkelen van de administratieve organisatie, vraagt aandacht 
voor de hoge belastingdruk in Bergen, het ongewenste effect van de 
doorbelasting van de ook door ons opgelegde precariobelasting van wel € 35, 
per persoon per jaar, de Gemeenschappelijke regelingen waar Bergen 4,3 
miljoen aan betaalt, de toenemende vergrijzing in Bergen hoe tegen te gaan?. 
Samen doen, in het groenbeleid met ook mogelijke overdracht van budgetten 
aan inwoners, verbeteren vestigingsklimaat ondernemers samen met 
ondernemers en inwoners oppakken. 
 
Mw. Groen- Bruschke, (GL), inderdaad een positief resultaat en een 
goedkeurende verklaring, maar er zijn wel veel incidentele voordelen. Dient 
amendement A in om een drietal moties nog niet af te voeren. 
 
Mw. Grooteman, (CDA), is blij met de aanpak van de kredieten. Zij dient 
amendement B in om een moties niet af te voeren, amendement C in om het 
amendement besparingspotentieel Buch op de lijst van ‘nog uit te voeren’ te 
zetten. 
 
Dhr. Smook, (KL), stelt dat deze jaarrekening een mooi tussenrapport is van 
dit college: aanpak 3 D’s, aanpak lopende projecten als Camperduin, er is een 
goed luisterend oor voor inwoners en initiatiefnemers. Goed om de 
langlopende schulden terug te brengen. 
 
Wethouder Snabilie, geeft aan dat het college zich kan vinden in de 
amendementen, bij de Kadernota wordt ingegaan op het terugdringen van de 
schuldquote, ondermeer door de opbrengst precariobelasting op leidingen e.a. 
in te zetten. 
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tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendement A: het amendement is unaniem (23) aangenomen. 
Amendement B: het amendement is unaniem (23) aangenomen. 
Amendement C: het amendement is unaniem (23) aangenomen. 
 
Gewijzigd besluit: het besluit is unaniem (23) aangenomen. 
 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 

 
agendapunt  12. Moties vreemd aan de orde van de vergadering.   

tekst ingediende 
stukken 

2. Oproep aan de provincie (CDA) 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Ooijevaar, CDA, dient motie 2 in, om de zorgen van de Noordkop bij de 
provincie te uiten over een mogelijk terug dringen van gemeentelijke 
autonomie bij Ro aspecten, oproep om een herijking van de onderlinge 
verhoudingen. Voorbeeld: bij een voorgenomen herziening van het provinciale 
groenbeleid, kan er minder in Bergen, terwijl de gemeente zelf heel goed in 
staat is afwegingen te maken. 
Mw. Groen – Bruschke, GL, is juist blij met meer invloed van de provincie, zij 
steunt natuurwaarden en heeft een totaal beeld van de hele provincie. 
Dhr. Zeiler, GB, wil de gevolgen van de nieuwe omgevingswet afwachten en 
groenbeleid doen we zelf al. 
Dhr. Halff, D66, vindt het een prima initiatief, als wordt beoogd de autonomie 
van de gemeente te versterken. 
Dhr. Van der Leij, PvdA, het is een leeg gebaar, komt met een lijst waar de 
provincie te bevoogdend is of andersom waar wij zelf over willen blijven gaan. 
 
Wethouder van Huissteden ondersteunt dit initiatief van de Noordkop 
gemeenten, de provincie kan steviger invloed krijgen op gemeentelijk RO 
beleid, oproep aan de provincie rekening te houden met de ruimtelijke en 
maatschappelijke belangen van de gemeenten. 
 

Stemming Voor: CDA (3), D66 (3), PvdA (2), GB (3), KL (6); VVD (3); tegen GL (3). De 
motie is met 20 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
 

tekst ingediende 
stukken 

1. Voorkomen sloop woningen aan het Kogeltjesplein Bergen (CDA) 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 
        

samenvatting 
besprokene 

Mw. Grooteman, CDA, dient motie 1 in om sloop van woningen op het 
Kogeltjesplein tegen te houden. 
 
Vanuit de raad wordt aangeven (Mw. Groen-Bruschke, GL) om hieraan toe te 
voegen de raad erover te informeren, (dhr. Halff, D66) dat de archeologische 
waarde niet de particuliere panden betreft, dat (dhr. Zeiler, GB) de hele wijk is 
ontworpen in de Amsterdamse School stijl. 
 
Wethouder van Huissteden geeft aan dat de inzet is behoud woningen 
Kogeltjes plein, inzet als gemeentelijk monument gaat te ver. 
Mw. Grooteman, CDA, de motie wordt door het CDA ingetrokken en het 
dictum aangepast( motie 1.1) 
 

Stemming Geen stemming, de motie is ingetrokken. (nieuwe motie 1.1) 
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tekst ingediende 
stukken 

1.1 Nieuwe tekst: Voorkomen sloop woningen aan het Kogeltjesplein 
Bergen (CDA) 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 
        

samenvatting 
besprokene 

Wethouder Van Huissteden, geeft aan dat er al alles aangedaan wordt om de 
woningen te behouden, er een zorgvuldig proces loopt, via de Nieuwsbrief 
informatie wordt verstrekt, aanwijzen op voorhand als gemeentelijk monument 
gaat te ver, misschien als drukmiddel als het proces ontspoort, voor het einde 
van het jaar ligt er een plan van alle betrokkenen, inwoners, gemeente , 
Kennemer Wonen. 
 
Toezegging: het college doet er alles aan om de woningen aan het 
Kogeltjesplein te behouden. 
 
Vanuit de raad wordt het geschetste proces ondersteund door de overige 
fracties. 
 
Het CDA houdt de motie aan. 

Stemming Geen stemming, de motie is aangehouden. 
 

tekst ingediende 
stukken 

3. Monumentenstatus / sloop Tuin en Oostdorp. 
 Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeiler, GB, dient motie 3 in, te onderzoeken of het aanwijzen van de wijk 
tot gemeentelijk monument garanties kan bieden tegen sloop. 
 
Vanuit de raad wordt aangegeven ( Dhr.  Halff, D66 en Van der leij , PvdA) dat 
de strekking, de hele wijk monumentenstatus, te breed is. 
 
Wethouder Van Huisteden geeft aan dat dit de huidige planvorming, zie onder 
moties1 en 1.1, doorkruist, een groot deel van de wijk al onder het bijzondere 
welstandsregime valt. 
 
De motie wordt aangehouden. 

Stemming Geen stemming, de motie is aangehouden. 

tekst ingediende 
stukken 

4. Integraal wijkplan voor T&O-dorp (GB) 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 
 
      5. Dorpshuis/buurthuis (GB) 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeiler, GB, dient moties 4 en 5 in, het in samenspraak met de bewoners 
te komen tot een integraal wijkplan, gaat om de toekomst van de wijk en het in 
stand houden van het buurtgevoel. Daarvoor is het van groot belang dat er 
een voorziening in de wijk wordt gehandhaafd. 
 
Dhr. Halff, D66, stelt dat er al intensief contact is met de bewoners en dat is de 
strekking van de motie. De wethouder is goed bezig. D66 steunt de motie  
niet. 
Dhr. Smook, KL, de motie is overbodig, wel moet de sociaal maatschappelijke 
functie in de wijk blijven, daar is het accommodatiebeleid voor en projecten als 
de Thuiskamer (Egmond Binnen). Deze zienswijze wordt in andere 
bewoordingen onderschreven door dhr. Snijder (D66) en dhr. Roem (VVD). 
 
Voor Mw. Luttik-Swart (KL) en mw. Groen-Bruschke (GL), komt deze motie te 
vroeg. 
 
Wethouder Van Huisteden geeft aan dat de noodzaak voor een integraal plan 
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er niet is, immers de problematiek in de wijk is zeer verschillend, dit is 
opleggen van bovenaf. 

Stemming Motie 4: Voor: GB (3); tegen VVD (3), KL (6), PvdA (2), CDA (3), D66 (3), GL 
(3). De motie is met 3 stemmen voor en 20 tegen verworpen. 
 Motie 5: Voor: GB (3); tegen VVD (3), KL (6), PvdA (2), CDA (3), D66 (3), GL 
(3). De motie is met 3 stemmen voor en 20 tegen verworpen 

 
agendapunt  13. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 
Bergen, 12 juli 2016 
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