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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.A.M. Haring (GB), 
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. J. Snijder (D66), dhr. S. Swart (KL), 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. H. Snabilie 

gemeente 
secretaris 
 

M.J. Pothast 

afwezig 
 

dhr. M. Halff (D66), dhr. J. Houtenbos (VVD), aanwezig bij stemming 
agendapunt 4 

 
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. 

 
 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  3. Bespreken memo inzake het vaststellen van de financiële gevolgen 

 van de meicirculaire 2016 en het vaststellen van de daarbij 
 behorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

de begrotingswijziging financiële gevolgen meicirculaire 2016 vast te stellen 
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stemming Besluit: het besluit is unaniem (21) aangenomen. 
 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  4. Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2017 en de daarbij 

 behorende begrotingswijziging 
voorgesteld 
besluit 

De kadernota 2017 inclusief bijlagen vast te stellen 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Van der Leij, PvdA: twee kernpunten: lastenverlichting en kernenbeleid.  
Hoe kan de  lokale identiteit van Bergen meegenomen worden bij de regionale 
samenwerking in het sociaal domein. 
Financieel: lijkt op orde maar zorgen om PM posten, deze concreter maken 
richting begroting. 
Vraagt aandacht voor het snel bouwen (“klaar terwijl u wacht”) van betaalbare 
woningen mét voldoende kwaliteit, een regionale cultuur visie. 
 
Dhr. Van Leijen, GB: de lastenverlichting krijgt steun, dient motie 2 in om 
besluitvorming grote projecten via de raad te laten lopen om zo de inbreng van 
de bewoners mee te kunnen wegen, motie 3  samen met het CDA in, om 
Kranenburgh te assisteren bij het zoeken naar een passend pand voor het depot, 
werkruimte en educatie. 
 
Dhr. Zwart, CDA: kaders worden vroegtijdig gesteld, geheel in lijn met het 
coalitieakkoord lastenverlichting van ca. € 700.000,=, een positief 
meerjarenperspectief maar wel met de nodige PM posten, deze bij de begroting 
zo veel als mogelijk invullen. Mede daarom nu geen extra uitgaven afspreken 
omdat we nog niet weten hoe we er in december voor staan (‘geen Sinterklaas 
spelen in juni’). We kunnen niet terugtreden op onze schreden van 
lastenverlichting. Motie 4 wordt ingediend om in overleg te treden met de 
provincie over de aanleg van een rotonde op de randweg Egmond Binnen. Motie 
5 spreekt uit dat de oorspronkelijke ingeboekte bezuiniging op personeel 
overeind moet blijven staan en niet in mindering gebracht kan worden op de 
voordelen bij de vorming van de werkorganisatie Buch. 
Conclusie: de Kadernota ziet er goed uit, er is vertrouwen in de toekomst. 
 
Dhr. Roem, VVD: is kritisch positief over de Kadernota, maar wellicht is een 
Tussenrapportage met financiële gevolgen afdoende. Moeite met de 
precariobelasting op leidingen met een doorbelasting van de gebruikers naar 
onze burgers van € 35,= per jaar per inwoner. 
Verdere lastenverlichting kan gevonden worden door ook bezuinigingen door te 
voeren. 
Burgerparticipatie op maat, door vooraf draagvlak te zoeken bij initiatieven in de 
RO sfeer (zie motie 9) en motie 7 wordt ingediend voor een 
referendumverordening. Motie 6 wordt ingediend om tot een evenwichtige 
woningbouwopgave te komen bij het BSV terrein als woningbouwlocatie.  
Verder wordt er aandacht gevraagd voor de herijking van het afvalbeleidsplan, 
het serieus ingaan op het initiatief van Mooier Bergen, hulp bij communicatie 
Breedband Bergen. 
Op financieel gebied word nog opgemerkt dat de PM posten ingevuld moeten 
worden, bij tegenvallende inkomsten precario op leidingen wellicht het rioolrecht 
weer omhoog gaat, de niet verplichte rentetoevoeging aan reserve en 
voorzieningen gebruiken voor de verlaging van de schuldquote, dit 
rentepercentage baseren op de BNG niet de ECB. 
 
Dhr. Snijder, D66: goed werk van dit college, kunst en cultuur, Camperduin, 
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luisteren naar de inwoners, voortgang Mooi Bergen, allemaal doelen van deze 
coalitie. Dient motie 8 in om de eigen bijdrage dagbesteding te laten vervallen, 
heeft een positief effect op de deelnemers als mantelzorgers. 
Dhr. Wals, D66, dient motie 9 in om te laten onderzoeken hoe een verklaring van 
draagvlak bij RO initiatieven voor overeenstemming aan de voorkant kan zorgen. 
 
Mw. Braak – van Kasteel, GL,  ziet wel wat in een burgerbegroting, waarbij 
burgers actief zijn betrokken bij het opstellen ervan. Geeft een aantal missies uit 
de Kadernota weer en vraagt in feite zoiets nader te concretiseren. 
Doen we genoeg om de meest duurzame gemeente worden of een Cittaslow 
gemeente. Dient amendement A in om het deelnemen aan overleggen met 
inwoners en betrokkenen via een valide steekproef vorm te geven. 
Mw. Groen – Bruschke, GL: de lastenverlichting, prima maar de die van de OZB 
had voor GL niet gehoeven, aandacht voor de voortgang voor de opbrengsten 
precario op leidingen, goed (motie 8) om wat tegen de stapeling van de kosten in 
de zorg te doen. 
Wil meer inzicht in huisvesting en actieve steun aan nieuwkomers. 
Dient motie 10 in om te onderzoeken of de opbrengst hondenbelasting aan te 
wenden is voor de bouw van een dierenasiel. 
 
Mw. Luttik – Swart, KL: meer dan tevreden over deze Kadernota: eindelijk een 
lastenverlichting; geld van de zorg reserveren om onverwachte tegenvallers te 
kunnen opvangen; wonen: nog beter vraag en aanbod op elkaar afstemmen door 
sneller te bouwen en recreatiewoningen in te zetten voor permanente bewoning; 
veel doen in Buch verband om elkaar te steunen, vandaar uit ook meer 
dorpsgericht werken ook bij de dienstverlening, hopen op snel resultaat.  
Financieel: positieve ontwikkeling, bij de begroting 2017 extra aandacht voor de 
invulling van de PM posten, opbrengsten toeristen belasting, dienstverlening.  
Dient motie 11 in om eerste de slot evaluatie 2012 – 2016 handhaving 
permanente bewoning recreatiewoningen af te wachten voordat er geld 
beschikbaar wordt gesteld en tot dan passief te handhaven. 
 
Verder is een aantal technische vragen gesteld. 
 
Reactie college: 
 
De technische vragen worden beantwoord, ingaan op de bijdragen: 
 
Wethouder van Huissteden: Versnelling woningbouw: wil ook een aanjaagteam.  
De taakstelling huisvesting statushouders is gehaald. Informatie over de 
actiepunten afvalbeheer (32) volgt. 
Wethouder Mesu: de integrale beleidskaders sociaal domein, worden lokaal met 
maatwerk ingevuld, zie voorbeeld de informatiebijeenkomst in Bergen om 
stapeling van zorgkosten bij chronisch zieken te voorkomen.  
Statushouders: Voor de inburgering komt extra geld van het rijk, het goede werk 
van Vluchtelingenwerk willen we behouden, zo nodig gaan we onze inwoners 
ondersteunen bij hulp inburgering. Op het BUIG budget (“bijstand”) komen 
wellicht extra tekorten. Voor opvang zijn nog geen concrete plannen nodig.  
Wethouder Rasch: het project Cittaslow ligt in handen van GL fractie. Gaat na op 
welke wijze Breedband Bergen met bijvoorbeeld brieven aan onze inwoners, 
ondersteund kan worden bij de communicatie. 
Wethouder Snabilie: de door de raad aangestipte onderwerpen als invulling PM 
posten, precario op leidingen (in ieder geval 2016 zeker) relatie met rioolheffing, 
andere onzekerheden die al in de Kadernota zijn aangeven, zijn van invloed op 
de begroting 2017 en onze speerpunten daarbij: 3 decentralisaties, 
lastenverlichting, vermindering schuldquote, sluitende begroting. 
Dat wordt een stevige discussie dan. 

bladzijde 3 van 6 
 



 
Debat over het amendement en de moties. 
 
Over het amendement A: 
 
Wethouder Snabilie: het legt te veel beperkingen op. 
 
Het amendement wordt ingetrokken 
 
Over de moties: 
 
Motie 2: raad betrekken bij besluitvorming grote projecten: 
Wethouder van Huissteden: 
Het beleid en de kaders zijn verwoord in allerlei beleidsnota’s, de inspraak gaat 
volgens de inspraaknota, achteraf blijkt vaak dat de bezwaren meevallen. 
Bij interruptie: Dhr. van Leijen (GB), geef de raad de mogelijkheid om als een 
traject loopt het te agenderen; Mw. Luttik – Swart (KL), doet de suggestie om de 
raad te informeren als een traject start, kan hij zich erbij laten betrekken. 
Toezegging: De raad krijgt voldoende zicht op (informatie over) wat er nu 
werkelijk speelt tijdens de inspraak bij grote (infrastructurele) projecten. 
 
De motie wordt ingetrokken. 
 
Motie 3: depot museum Kranenburgh. 
Mw. Luttik – Swart (KL) en dhr. Halff (D66) vinden het onduidelijk of het pand 
door de gemeente wordt aangekocht, respectievelijk of er in het pand 
geïnvesteerd moet worden. 
Wethouder Rasch: 
Ondersteuning van de lijn die wij nu volgen maar het gaat niet om een specifiek 
pand maar om een oplossing. 
 
Dhr. Zeiler (GB) neem deze suggestie op in het amendement. 
 
Motie 4: overleg met de provincie over een rotonde randweg Egmond Binnen. 
Wethouder van Huissteden: Gaat het college doen. 
 
Motie 5 / 5.1 taakstelling gemeente en besparingspotentieel Buch. 
Mw. Grooteman, CDA, bevestigt dat de voordeel voor de gemeente (vraag Mw. 
Groen – Bruschke, GL) juist niet moet vervallen, de tekst van de motie (vraag 
Mw. Luttik – Swart, KL) wordt daar op aangepast: Motie 5.1. 
Wethouder Snabilie geeft aan dat de inspanningsverplichting voor het halen van 
de taakstelling overeind blijft staan. 
 
De motie wordt aangehouden. 
 
Motie 6: BSV terrein voor woningbouw. 
Dhr. Ooijevaar, CDA, ziet er geen meerwaarde in het staat al in de Woonvisie, 
Dhr. Zeiler (GB) vindt dat er meerwaarde zit in de insteek van GB woningbouw 
en sport daar te combineren. 
Dhr. Roem, VVD, verduidelijkt dat de motie bedoeld is om als gemeente de 
woningbouw opgave te bepalen en niet de ontwikkelaar. 
Wethouder van Huissteden: de grond is van de gemeente, wij bepalen het, de 
insteek is sociale huur, dat heeft wel consequenties voor de grondopbrengst, in 
september is de planologische visie klaar. 
 
De motie wordt ingetrokken. 
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Motie 7: opiniërend referendum. 
Dhr. Roem, VVD: wellicht in Buch verband harmoniseren, Castricum heft het al, 
het gaat om niet om een beslissend maar om een opiniërend referendum, de 
burgers kunnen dit aan, het is de hoogste trede van de participatie ladder. 
De overige fracties hebben bezwaren, bij een referendum kan de vraagstelling 
nooit helder en simpel zijn, er zijn genoeg mogelijkheden en instrumenten voor 
burgerparticipatie, opinie vragen en er dan niets mee hoeven te doen is niet best. 
Wethouder Rasch geeft aan dat vorig jaar ook een dergelijke motie is ingediend, 
het is een zwaar middel, ook toen zijn de raadsleden er niet uitgekomen, verdere 
discussie ligt bij de raad. 
 
De motie wordt ingetrokken 
 
Motie 8: vervallen eigen bijdrage dagbesteding per 1 januari 2017. 
Wethouder Mesu concludeert dat de motie overbodig is, er komt voorstel bezien 
vanuit de WMO inzake de vermindering van de zorgkosten. 
 
Stemverklaringen: 
Dhr. Van der Leij, PvdA: tegen: zoiets moet in breder perspectief getrokken 
worden bij de invulling van de stelpost WMO. 
Dhr. Zwart, CDA: tegen: er komt een afgewogen voorstel vanuit het college. 
Mw. Luttik – Swart, KL: tegen: dit in een breder perspectief plaatsen. 
 
Motie 9: overeenstemming aan de voorzijde bij initiatieven in de RO: de 
verklaring van draagvlak. 
Desgevraagd wijst de heer Wals, D66, erop dat er onderzocht wordt of (PvdA) 
het een verplichting moet worden, er in overweging genomen kan worden  
(CDA) dat het initiatief niet doorgaat als er geen overeenstemming is, onderzocht 
wordt of (CDA) dit nodig is als aanvulling van de participatie mogelijkheden. 
Wethouder Snabilie: dit is een ondersteuning van het beleid van het college. 
 
Stemverklaring: 
Dhr. Zwart, CDA: tegen: levert geen bijdrage aan deregulering. 
 
Motie 10: (niet) afschaffen hondenbelasting in de kadernota. 
Dhr. Zeiler, GB, acht dit strijdig met de subsidieverordening en wat als het asiel 
elders komt. 
Mw. Groen – Bruschke, GL, geeft aan de hondenbelasting te willen gebruiken 
voor de bouw van het dierenasiel, waar het ook komt in de regio. 
Wethouder van Huissteden meldt dat er een over capaciteit is en er geen 
initiatieven meer zijn voor een dierenasiel. 
 
De motie wordt ingetrokken. 
 
Motie 11: handhaving permanente bewoning recreatiewoningen. 
Portefeuillehouder Hafkamp: de rapportage van maart 2016 over de handhaving 
permanente bewoning recreatiewoningen ziet het college als evaluatie, de motie 
is daarmee afgedaan, KL ziet dat anders. 
In 2013 is inderdaad besloten met een totale evaluatie te komen na vier jaar, na 
2016, dat kan pas in 2017 plaatsvinden, bij voorkeur al in het eerste kwartaal. Het 
beleid loopt nu door, dus de geldmiddelen in de begroting 2017 moeten blijven 
staan. Permanente bewoning recreatiewoningen, raad ga goed aan de slag met 
het rapport Priemus daarover. 
Mw. Luttik – Swart, KL, spreekt uit op 1 september as. nog eens goed over deze 
handhaving en de rapportage van afgelopen maart te spreken. De inhoud en 
overwegingen van de motie spreken voor zich. 
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tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendement A: geen stemming, ingetrokken. 
 
Besluit: het besluit is unaniem (22) aangenomen. 
 
Motie 2: geen stemming, ingetrokken. 
Motie 3: voor GB (3), PvdA (2), CDA (3), KL (6), GL (3), D66 (2); tegen VVD (3). 
De motie is met 19 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
Motie 4: deze motie is unaniem (22) aangenomen. 
Motie 5: geen stemming, de motie is ingetrokken. (nieuwe motie 5.1) 
Motie 5.1: geen stemming, de motie is aangehouden. 
Motie 6: geen stemming, de motie is ingetrokken. 
Motie 7: geen stemming, de motie is ingetrokken. 
Motie 8: voor D66 (2), GL (3), GB (3), VVD (3); tegen CDA (3), PvdA (2), KL (6). 
De stemmen staken, 11 stemmen voor en 11 tegen. De eerstvolgende 
vergadering wordt de motie weer in stemming gebracht. 
Motie 9: voor D66 (2), VVD (3), KL (6), GL (3), PvdA (2), GB (3); tegen CDA (3). 
De motie is met 19 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
Motie 10: geen stemming, de motie is ingetrokken. 
Motie 11: voor KL (6), VVD (3), D66 (2), GB (3), PvdA (2); tegen GL (3), CDA (3). 
De motie is met 16 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 
 

besluit De raad heeft ongewijzigd besloten. 

 
 
 

BENOEMING 
 
agendapunt  5. Benoeming griffier 

voorgesteld 
besluit 
 

- De heer A.M. Kooiman op eigen verzoek per 1 september 2016 eervol 
ontslag te verlenen. 

- Mevrouw drs. M.G.J. Veeger te benoemen als griffier van de raad van 
Bergen voor 36 uur per 1 september 2016 

samenvatting 
besprokene 
 

De burgemeester leest de tekst raadsbesluit eervol ontslag (dhr. Kooiman) en 
benoeming (mw. Veeger) voor en de tekst van de belofte.  
Mevrouw Veeger zegt: dat verklaar en beloof ik. 
 

besluit 
 

Conform besloten. 

 
agendapunt  6. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

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

 
Bergen, 13  juli 2016 
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