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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 10 november 2016 

Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

 

voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

mw. M.G.J. Veeger  

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. I. Braak-van Kasteel (GL), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen-Bruschke 
(GL), mw. W. Grooteman (CDA), dhr. J.A.M. Haring (GB), 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. M. Smook (KL),                
dhr. J. Snijder (D66), dhr. S. Swart (KL), dhr. M. Wals (D66), dhr. F.D. Zeiler 
(GB) en dhr. D. Zwart (CDA) 

aanwezige 
collegeleden 

dhr. J. Mesu, dhr. P. van Huissteden, mw. O. Rasch en dhr. H. Snabilie 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M.J. Pothast 

afwezig 
 

dhr. L. Damink (KL), dhr. M. Halff (D66) en dhr. C. Roem (VVD) 

 
 

agendapunt  0.1 Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.  

 

Petitie 0.2 

Overhandiging 

petitie 

Door mw. Van Vemde wordt namens 160 bewoners een petitie overhandigd 
aan de voorzitter van de raad over het bouwplan Boulevard 23, De Geveerde 
Kikker. 

 
 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen 
welkom. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heer Damink 
(KL), de heer Roem (VVD) en de heer Halff (D66).  
 

 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

 Bij punt 12 wordt door KL een motie vreemd aan de orde van de 
vergadering ingediend over het plan van aanpak realisatie 
woningbouw Egmond Binnen als onderdeel van de pilot.  

 De heer Houtenbos (VVD) wil namens de commissie van onderzoek 
een stemverklaring afleggen bij agendapunt 6 (Voorstel betreft het 
Normenkader 2016 voor de controle van de financiële rechtmatigheid 
vast te stellen).  

 De heer Zeiler (GB) en mevrouw Groen-Bruschke (GL) willen een 
stemverklaring afleggen bij agendapunt 9 (Voorstel betreft het 
bestemmingsplan de Werf e.o. voor het perceel Westeinde 1 in 
Egmond aan Zee (Van Speijk) correctief vast te stellen).  

 

besluit De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

agendapunt  3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 25 oktober 
 2016 

samenvatting 
besprokene 

 De heer Zeiler (GB) pleit ervoor om de toezegging 2016/03 over het 
alternatief Hogendijk te laten staan tot na behandeling in de 
raadsvergadering van 15 december 2016.  

 Mevrouw Luttik-Swart (KL) pleit ervoor om toezegging 2016/04 te 
laten staan tot na behandeling in de raadsvergadering van februari 
2017.  

 

besluit De raad heeft conform besloten.   

 

agendapunt 3.b.  Verzamellijst ingekomen stukken week 39 tot en met week 44 

besluit 

 

 Mevrouw Groen-Bruschke (GL) pleit ervoor om een van de 
ingekomen stukken in het besloten gedeelte van de vergadering te 
bespreken.  

 De heer Zeiler (GB) verwijst naar de brief van de Negen Nessen 
inzake vergunningsvrij bouwen in de Negen Nessen. Met de griffier is 
afgesproken om een vorm te vinden om de brief te bespreken in de 
commissievergadering. 

 Mevrouw Grooteman (CDA) meldt dat het memo van het college 
inzake het dossier Slotkwartier bij haar fractie vragen oproept. Deze 
vragen wil haar fractie in het presidium bespreken.   

 Mevrouw Luttik-Swart (KL) verwijst naar de brief van het bestuur van 
de ondernemersvereniging Egmond aan den Hoef inzake 
parkeersituatie langs de Lamoraalweg en de toegangsweg naar 
bedrijventerrein de Weidjes. Zij vraagt of de portefeuillehouder kan 
aangeven welke actie wordt ondernomen op de in de brief geschetste 
problematiek. Portefeuillehouder Van Huissteden antwoordt dat de 
brief per e-mail is beantwoord op 4 november 2016. Er is in de e-mail 
een herinrichtingsplan voor het gebied gestuurd met het verzoek om 
met de ondernemersvereniging hierover te overleggen.  

 Mevrouw Braak-van Kasteel (GL) verwijst naar de brieven over het 
Slotkwartier. In deze brieven mist zij een registratie van de 
ontvangstdatum. Zij vraagt zich af hoe de brieven dan op de 
ingekomen stukkenlijst geplaatst kunnen worden. De voorzitter wijst 



 

bladzijde 3 van 6 

 

erop dat dit zal worden uitgezocht en dat dit in het presidium zal 
worden teruggekoppeld.  

 

agendapunt 3.c. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen 
 inzake intrekking dwangsombesluit 

samenvatting 
besprokene 
 

De heer Zeiler (GB) geeft aan dat de schriftelijke vragen zijn beantwoord, 
maar dat er bij zijn fractie nog steeds onduidelijkheid bestaat over de 
uitvoering van het beleid dat door de raad is vastgesteld. GB is niet tevreden 
over de beantwoording en komt hierop terug.  

besluit 
 

De raad heeft conform besloten.   
 

 

agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen 
 inzake rijksmonumenten en afstoten molens 

samenvatting 
besprokene 
 

De heer Zeiler (GB) geeft aan dat de schriftelijke vragen zijn beantwoord, 
maar dat er bij zijn fractie nog steeds onduidelijkheid bestaat over de 
uitvoering van het beleid dat door de raad is vastgesteld. GB is niet tevreden 
over de beantwoording en komt hierop terug. 

besluit 
 

De raad heeft conform besloten.   

 

BENOEMINGEN 
 

agendapunt  4. Burgercommissieleden GroenLinks en CDA 

voorgesteld 
besluit 
 

 Op voordracht van de fractie GroenLinks dhr. P.J.M. Zijp te benoemen tot 
(burger)commissielid namens de fractie GroenLinks  

 Op voordracht van de fractie CDA mw. G.T. Rijgersberg-Dekker te 
benoemen tot (burger)commissielid namens de fractie CDA 

samenvatting 
besprokene 
 

 Mevrouw Braak-van Kasteel (GL) meldt dat GroenLinks de heer 
P.J.M. Zijp voordraagt tot (burger)commissielid namens de fractie van 
GroenLinks. De heer Zijp kan vanavond helaas niet aanwezig zijn.  

 De heer Zwart (CDA) meldt dat het CDA mevrouw G.T. Rijgersberg-
Dekker voordraagt tot (burger)commissielid namens de fractie van het 
CDA. Mevrouw G.T. Rijgersberg-Dekker wordt gefeliciteerd.  

 De voorzitter wenst de heer Zijp en mevrouw Rijgersberg-Dekker veel 
succes en plezier met de werkzaamheden toe. Op een ander moment 
zal nog kennisgemaakt worden met de heer Zijp.  

stemming 
 

 

besluit 
 

 De raad heeft conform besloten.   

 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  5. Voorstel betreft intrekken van het besluit van 2 juni 2016 inzake de 
derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD HN  

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met het intrekken van het besluit van 2 juni 2016 inzake de 
derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD HN 

besluit De raad heeft conform besloten.   
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agendapunt  6. Voorstel betreft het Normenkader 2016 voor de controle van de 
financiële rechtmatigheid vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

Voor de controle op de jaarrekening 2016 het Normenkader 2016 voor de 
controle van de financiële rechtmatigheid vast te stellen. 

besluit De raad heeft conform besloten.   
De heer Houtenbos (VVD) geeft namens de commissie van onderzoek als 
stemverklaring aan dat de commissie zich kan verenigen met het 
normenkader 2016. Op verschillende niveaus wordt gesproken over de 
mogelijke aanpassing van het normenkader 2016 in het kader van het 
sociaal domein. Wellicht moet, in ieder geval voor de vaststelling van de 
jaarrekening, het normenkader 2016 worden bijgesteld.  

 

agendapunt  7. Voorstel betreft advisering I&A (informatievoorziening en 
automatisering) en het beschikbaar stellen van financiële middelen 
ten behoeve van de werkorganisatie BUCH 

voorgesteld 
besluit 

1. Akkoord te gaan met ‘gefaseerde harmonisatie’ variant 2 en de daarbij 
benodigde incidentele middelen van in totaal € 4.015.000 voor de periode 
2016-2019 door de gemeenten beschikbaar te stellen conform 
afgesproken verdeelsleutel. 

2. De extra exploitatiebudgetten voor de gemeente Bergen van                     
€ 1.295.502 als volgt te dekken: voor 2016 € 64.015 ten laste te brengen 
van het begrotingssaldo, voor 2017 € 511.367 ten laste te brengen van de 
algemene reserve en voor 2018 € 419.802 en 2019 € 300.318 ten laste te 
brengen van het begrotingssaldo. 

3. In 2016 een krediet door de gemeenten beschikbaar te stellen aan de 
toekomstige werkorganisatie ten bedrage van € 2,409 miljoen, waarvan    
€ 769.000 als aandeel voor de gemeente Bergen voor besteding aan I&A 
BUCH gerelateerde investeringen. 

4. Als gedeeltelijke dekking van het krediet voor de werkorganisatie van       
€ 769.000 te besluiten om van de onderstaande investeringen die kunnen 
vervallen de kredieten van totaal ad € 491.000 niet meer uit te geven en 
deze als gedeeltelijke dekking te gebruiken voor de € 769.000. 

 70520093 Aanschaf Key2Terugmelden) 
 70520105 Digimelding, Digikoppeling, Digilevering 
 70520113 Vervangen servers 2014 
 70520123 Geïntegreerde Midoffice-suite 2015 
 70520128 Vervangen servers 2015 
 70520129 OS3 Documentair managementsysteem 
 70520130 Vervangen actieve componenten 
 70520132 Implementatie identity- en accesmanagement 
 70520134 Vervangen werkplekapparatuur 2015 
 70520135 Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2015 
 70520137 Geïntegreerde Midoffice-suite 2016 
 70520138 Software investeringen 2016 
 70520139 Vervangen plotters 
 70520140 Vervangen opslagsysteem servers 2016 
 70520141 Vervangen werkplekapparatuur 2016 
 70520142 Vervangen actieve componenten 
 70520143 Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2016 
 70520144 Vervangen mobiele telefoons en tablets 2016 
5. De financiële gevolgen hiervan te verwerken in de meerjarenbegroting 

waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschreven egalisatiesystematiek 
en daarbij het bestuur i.o. van de werkorganisatie van BUCH (i.o.) 
nadrukkelijk opdracht te geven een taakstelling van € 4.015.000 binnen 
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de periode 2017 tot en met 2020 te realiseren en deze conform de 
afgesproken verdeelsleutel aan de gemeenten uit te keren. 

besluit De raad heeft conform besloten.   

 
 

agendapunt  8. Voorstel betreft instemmen met de voortzetting van de 
risicoverevening Jeugd in 2016 binnen de BUCH gemeenten 

voorgesteld 
besluit 

1. Voor het jaar 2016 te kiezen voor een risicovereveningsmodel (gelijk aan 
2015) met de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voor de 
jeugdhulp (zorg in natura en persoonsgebonden budget) waarbij er sprake 
is dat de financiële tekorten van de eventuele nadeelgemeenten worden 
verevend;  

2. De inkomsten voor de jeugdhulp volgens de laatst bekende relevante 
circulaire van het rijk in het betreffende jaar als verdeelsleutel te hanteren. 

besluit De raad heeft conform besloten.   

 

agendapunt  9. Voorstel betreft het bestemmingsplan de Werf e.o. voor het perceel 
Westeinde 1 in Egmond aan Zee (van Speijk) correctief vast te 
stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. Het bestemmingsplan De Werf e.o. (idn: 
NL.IMRO.0373.BPG08002dewerf-C001) en na verwerking van de 
uitspraak van Afdeling (zaaknummer 201506723/1/R1) partieel te 
herzien door ter plaatse van het perceel Westeinde 1 te Egmond aan 
Zee bijgaande verbeelding gewijzigd vast te stellen; 

2. Het aldus herziene bestemmingsplan De Werf e.o. met idn 
NL.IMRO.0373.BP08002dewerf-C003 gewijzigd vast te stellen. 

stemverklaringen  De heer Zeiler (GB) geeft aan dat de Raad van State heeft gevraagd 
om de bij een amendement vastgestelde wijziging in het 
bestemmingsplan beter te onderbouwen. Aan een betere 
onderbouwing is de raad niet toegekomen omdat de opdracht niet 
tijdig aan de raad is voorgelegd. GB vindt dat de raad in haar taak is 
belemmerd en zou deze kwestie een motie van afkeuring waard 
vinden. Die is echter in deze raad niet haalbaar. Daarom zal GB 
tegen stemmen.   

 Mevrouw Groen-Bruschke (GL) had graag gezien dat de inpassing en 
de uitspraak van de Raad van State met de raad zouden zijn 
besproken. De raad had in dit dossier echter ook pro-actiever kunnen 
zijn. De oplossing waarvoor nu gekozen is gaat om maatwerk. 
GroenLinks is tegen de verhoging omdat men niet wil dat er een muur 
ontstaat tussen het dorp en de zee.  

 Mevrouw Kindt (PvdA) geeft aan dat er over dit onderwerp zal worden 
gepubliceerd in de Duinstreek en het Bergens Nieuwsblad. Zij pleit 
ervoor dat er ook een publicatie plaatsvindt in Egmonds Contact. De 
voorzitter geeft aan dat dit gebeurt.  

besluit De voorzitter brengt het besluit in stemming.  
De fracties van de VVD (2), GL (3), D66 (2), KL (5), PvdA (2) en het CDA 
(3)stemmen voor. De fractie van GB (3) stemt tegen.  
De raad heeft conform besloten. 

 

agendapunt  10. Voorstel betreft het bekrachtigen van de opgelegde  
 geheimhouding inzake de inhoud van de stukken behorende bij 
 het raadsvoorstel voornemen tot gunning aanbesteding 
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 accountant, alsmede over wat hierover tijdens de besloten 
 vergadering wordt behandeld 

voorgesteld 
besluit 

Geheimhouding op te leggen over de inhoud van de stukken behorende bij 
het raadsvoorstel voornemen tot gunning aanbesteding accountant, alsmede 
wat hierover tijdens de besloten vergadering wordt behandeld. 

besluit De raad heeft conform besloten.  

De voorzitter sluit de deuren om in beslotenheid te vergaderen. 
 

agendapunt  11. Voorstel betreft voornemen tot gunning aanbesteding accountant  

voorgesteld 
besluit 

Voorgesteld besluit ligt vanwege het vertrouwelijke karakter ter inzage bij de 
griffier. 

besluit Genomen besluit ligt vanwege het vertrouwelijke karakter ter inzage bij de 
griffier. 

 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 

agendapunt  12. Motie vreemd aan de orde van de vergadering  
 

samenvatting 
besprokene 

De door KL ingediende motie vreemd aan de orde van de vergadering inzake  
het plan van aanpak realisatie woningbouw Egmond Binnen als onderdeel 
van de pilot. 

Dictum motie Verzoekt het college: 

 Zo spoedig mogelijk na vaststelling van de visie op wonen in 
Egmond-Binnen te komen met een plan van aanpak met betrekking 
tot realisatie van woningbouw in Egmond-Binnen; 

 Dit te doen in nauw overleg met de Vereniging Dorpsbelangen 
Egmond-Binnen. 

besluit Aangenomen.  
De fracties van GL (3), D66(2), PvdA (2), 1 lid van het CDA en Kies Lokaal 
(5) stemmen voor de motie. De fracties van GB (3), VVD (2) en 2 leden van 
het CDA stemmen tegen de motie. 

 
 

agendapunt  13. Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 14 november 2016 


