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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. J. Houtenbos (VVD), dhr. R. Karels (KL), mw. K. Kindt (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 (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 

gemeente 
secretaris 
 

Loco-secretaris, dhr. M. Schroor 

afwezig 
 

dhr. M. Halff (D66), dhr. A. van der Leij (PvdA) 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er is geen vragen halfuur. 

 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

De agenda is gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd als laatste agendapunten 
drie moties vreemd aan de orde van de vergadering: garantstelling vv 
Bergen(PvdA), juridische kosten RO (VVD), RO bezwaarschriften (CDA). 
De agendapunten 10 en 11 worden hamerstukken. 

 
 
agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 29 maart 2016 
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besluit 
 

Toezegging 2015/15: via de nieuwsbrief volgt een uitgebreidere voortgang 
over het cultureel platform. De lijst bestuurlijke toezeggingen is ongewijzigd 
vastgesteld. 

 
agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 10 tot en met week 14 

besluit 
 

De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan en 
stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening. 

 
agendapunt  3.c. Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van de fractie VVD 

 inzake brandveiligheid strandpaviljoens 
besluit De beantwoording schriftelijke vragen VVD wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 
 
agendapunt  3.d. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake 

 ontwerp Kadernota RUD 2017 
besluit De beantwoording schriftelijke vragen VVD wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 
 
agendapunt  3.e. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake 

 ontwikkelingen Ecodorp Bergen 
besluit De beantwoording schriftelijke vragen CDA wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 
 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft het vaststellen van het Bestemmingsplan Schoorl 
Oost 

voorgesteld 
besluit 

het bestemmingsplan Schoorl Oost (NL.IMRO.0373.BPSchoorlOost‐C001) 
vast te stellen 

stemverklaring GB: wensen globalere en flexibelere vorm van BP, hier voldoet dit BP niet 
aan, het is extreem gedetailleerd. 

stemming Unaniem aangenomen. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  5. Voorstel betreft het vaststellen van de derde wijziging van de APV 

 gemeente Bergen 2013 
voorgesteld 
besluit 

het vaststellen van de derde wijziging van de Algemene plaatselijke 
verordening gemeente Bergen 2013 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  6. Voorstel betreft in te stemmen met het effectueren van de 

Verordening precariobelasting buizen, kabels, draden of leiding 
2016 en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

− De raad besluit: 
− in te stemmen met het effectueren van de "Verordening precariobelasting 

buizen, kabels, draden of leidingen 2016"; 
− in 2016 € 2.045.000,- van de aan de verordening verbonden opbrengsten 
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toe te voegen aan de algemene reserve; 
− vanaf 2017 tot en met 2026 jaarlijks € 1.645.000,- van de aan de 

verordening verbonden opbrengsten toe te voegen aan de algemene 
reserve; 

− vanaf 2017 tot en met 2026 jaarlijks € 400.000,- van de aan de verordening 
verbonden opbrengsten toe te voegen aan de egalisatievoorziening 
rioolheffing; 

− vanaf 2016 tot en met 2026 jaarlijks € 10.000,- van de aan de verordening 
verbonden opbrengsten te reserveren voor aan de uitvoering verbonden 
proces- en gerechtskosten; 

− de bij dit voorstel behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
stemverklaring GL: vinden dat de burger de rekening betaalt, 75 % van de gemeenten heffen 

de precariobelasting niet en daar hoort GL liever bij. 
VVD: vinden het een onzichtbare belasting die het zicht verstoort op de lokale 
lasten. 

stemming Voor: KL (6), D66 (2), CDA (3), GB (3), PvdA (1); tegen VVD (3), GL (3). 
Het voorstel is met 15 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 
 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van het integraal beleidskader 

Sociaal Domein 2016-2018 
voorgesteld 
besluit 

het integraal beleidskader sociaal domein 2016-2018 vast te stellen 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Snijder, D66, dient motie 1 in, verzoek om een mediatorfunctie in het 
Sociaal Domein in Buch verband. 
Wethouder Mesu beveelt de motie aan. 

stemming Het raadsbesluit is unaniem aangenomen. 
Motie1: de motie is unaniem (21) aangenomen. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  8. Voorstel betreft het vaststellen van de Algemene Subsidie 

Verordening Bergen 2016 
voorgesteld 
besluit 

De Algemene Subsidieverordening Bergen 2016 vast te stellen met als 
belangrijkste kenmerken: een actueel wettelijk toetsingskader, eenvoudige 
regelgeving, soepel en efficiënt subsidieproces, administratieve en bestuurlijke 
lastenverlichting, mogelijkheid tot scherpe resultaatsturing en ruimte voor 
inwonersinitiatieven, onder gelijktijdige intrekking van de Algemene 
Subsidieverordening Bergen 2009. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  10. Voorstel betreft het vaststellen van de in BUCH verband 

 geharmoniseerde PC Cyclus 
voorgesteld 
besluit 

in afwijking van de nu geldende verordeningen en vooruitlopend op de te 
harmoniseren verordeningen,  
de volgende fasering van de P&C Cyclus vast te stellen als onderdeel van 
verantwoording en controle van het financiële beleid en beheer: 

• 1e Voortgangsrapportgage beleid jaar T (huidig jaar) 
• Jaarrekening jaar T-1 (vorig jaar) 
• Kadernota inclusief 1e financiële rapportage jaar T tm  T+4 
• 2e Voortgangsrapportage beleid jaar T (huidig jaar) 

bladzijde 3 van 7 
 



•  Begroting jaar T+1 (volgend jaar) 
•  FIRAP, (tweede financiële voortgangsrapportage) jaar T (huidig jaar) 

Deze cyclus te starten met het opstellen van de Programmabegroting 2017 
besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  11. Voorstel betreft het vaststellen van het aanbestedingsdocument 

 inzake de accountantscontrole van de gemeente Bergen, Uitgeest, 
 Castricum en Heiloo alsmede de werkorganisatie BUCH 

voorgesteld 
besluit 

het aanbestedingsdocument inzake de accountantscontrole voor de 
gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum en Heiloo alsmede de 
Werkorganisatie BUCH vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  09. Voorstel betreft het gebied ten zuiden van de Egmonderstraatweg in 

Egmond aan den Hoef (principebesluit) aan te wijzen als 
voorkeurslocatie fusie drie Egmondse voetbalclubs en deze locatie 
nader te onderzoeken en het vaststellen van de daarbij behorende 
begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

• Het gebied ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den 
Hoef aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de fusie van de drie 
Egmondse voetbalclubs (principebesluit); 

• Het college opdracht te geven de haalbaarheid van deze locatie nader te 
onderzoeken zodat uiterlijk 15 december 2016 een definitief besluit wordt 
genomen; 

• De begrotingswijziging vast te stellen. 
samenvatting 
besprokene 

Mw Groen – Bruschke, GL, het principebesluit kan niet genomen worden,  
zonder de uitkomsten van het onderzoek naar de locatie Hogendijk, dient 
daarom amendement A in. De kosten van deze locatie moeten afgezet kunnen 
worden tegen de kosten, 5 miljoen, van de voorkeurslocatie, ook de provincie 
wil meer weten over deze alternatieve locatie. 
Dhr. Roem, VVD, verzoekt te proberen de plankosten in het offerte traject 
omlaag te krijgen, voorgestelde locatiekeuze is het gevolg van een langdurig 
traject. 
Dhr. Van Leijen, GB, zoomt met amendement B in op de vragen van de 
provincie, om zo meer duidelijkheid en een betere onderbouwing voor de 
locatiekeuze te verkrijgen in het definitieve stuk.  
Mw Luttik – Swart, KL, refereert aan het lange voortraject van de locatiekeuze, 
het maatschappelijk belang ervan en de grote draagvlak ervoor. 
Dhr. Snijder, D66, geeft aan dat het niet alleen om geld gaat, ook het 
maatschappelijk belang en het draagvlak bij al de drie clubs spelen mee. Een 
aantal locaties zijn langs gekomen, nu is het tijd om te kiezen. Waarbij bij de 
uitwerking goed geluisterd moet worden naar omwonenden en betrokkenen. 
Dhr. Zwart, CDA, dient motie 2 in, hij  wenst een haalbaarheidsonderzoek en 
een goed participatieproces van alle betrokkenen, waarbij goed naar elkaar 
geluisterd wordt. Zonder de voorkeurslocatie valt er te vrezen voor de 
haalbaarheid van de fusie. De uitkomsten van de gevraagde onderzoeken en 
gesprekken kunnen in december bij de besluitvorming betrokken worden. 
Mw Kindt, PvdA, het is een grote verandering in landschap en uitzicht voor de 
omwonenden, met hun bezwaren met de grootste omzichtigheid omgaan door 
met hen in gesprek te gaan en met hen samen te werken ( de motie CDA is 
niet nodig, de wethouder doet al genoeg). De Bloemenpracht blijft ook nabij 
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goed te bewonderen. We kunnen goed aan de wensen van de provincie 
voldoen zonder nadere onderzoeken, we gaan voor de voorkeurslocatie, 
duidelijkheid moet er komen. 
 
Wethouder van Huissteden, schets het voortraject waarbij diverse locaties zijn 
langs gelopen. Er is een fors verschil tussen de kosten voorkeurslocatie en 
Hogedijk, maar er is ook een maatschappelijk belang bij het slagen van de 
fusie, Zeevogels zoekt niet naar een fusie op de eigen locatie. Na het 
aanwijzen van de voorkeurslocatie hebben de agrariërs de gesprekken 
gestaakt, maar ze worden natuurlijk alsnog weer uitgenodigd. 
 
Toezegging: In het raadsvoorstel van december zal er dieper ingegaan 
worden en meer onderbouwing gegeven worden waarom de locatie Hogendijk 
niet toereikend is. 
 
Amendement B wordt ingetrokken. 
 
Dhr. Wals, D66, bij stemverklaring: hij ziet wel wat in de argumenten van 
amendementen A en B, maar wacht de uitkomst van de toezegging in 
december af. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendement A: voor GL (3), GB (3); tegen VVD (3), CDA (3), PvdA (1), D66 
(2), KL (6). Het amendement is met 6 stemmen voor en 15 tegen verworpen. 
 
Amendement B: geen stemming, ingetrokken. 
 
Besluit: voor KL (6), D66 (2), PvdA (1), GB (3), VVD (3), CDA (3); tegen GL 
(3). Het besluit is met 18 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
 
Motie 2: voor CDA (3), GL (3); tegen PvdA (1), D66 (2), VVD (3), KL (6), GB 
(3). De motie is met 6 stemmen voor en 15 voor verworpen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
 
agendapunt  12. Voorstel betreft akkoord te gaan met de bezuinigingen op het 

 budget reddingsbrigaden het vaststellen van de daarbij behorende 
 begrotingswijziging en het college te mandateren om de DVO vast 
 te stellen 

voorgesteld 
besluit 

- af te wijken van de taakstelling van € 55.000 en akkoord te gaan met de 
volgende bezuinigingen op het budget reddingsbrigaden voor de komende 
jaren: 

 2016: € 34.500 
 2017: € 44.100 
 2018: € 53.100 
 2019: € 48.100 
 2020: € 27.100   
- akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging 
- het college te mandateren om de DVO vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Mw. Luttik – Swart, KL, dient namens meerdere partijen amendementen C en 
D in, om de bezuinigingen, waarover al vanaf 2012 gesproken wordt, verder te 
verlagen. 
Mw. Groen – Bruschke, GL, wil met motie 3 bereiken dat zo snel als mogelijk 
is de reddingsposten jaarrond op het strand kunnen blijven staan, om zo 
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ervaring daar mee op te doen. 
 
Portefeuillehouder Hafkamp geeft aan liever eerder de wensen van de raad 
vernomen te hebben. 
Amendement C is geen bezuiniging op de begroting, wordt in 2017 anders 
gezien de BUCH, amendement D is aan de raad te beslissen, motie 3  moet 
nog met de provincie bespoken worden, dus geen jaartallen noemen. 
 
Mw. Groen – Bruschke, GL past motie 3 aan. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendement C: het amendement is unaniem (21) aangenomen. 
Amendement D: het amendement is unaniem (21) aangenomen. 
 
Besluit: het besluit is unaniem (21) aangenomen. 
 
Motie 3: de motie is unaniem (21) aangenomen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  13. Moties vreemd aan de orde van de vergadering.   

tekst ingediende 
stukken 

4. Garantstelling vv Bergen (PvdA/VVD/CDA/D66/KL) 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

samenvatting 
besprokene 

Mw. Kindt, PvdA, dient motie 4 in en geeft aan dat dit is voortgekomen uit het 
raadsgesprek van 17 maart jl. De eerste drempel voor een mogelijke 
garantiestelling is de instemming van het Waarborgfonds Sport. 
 
Wethouder van Huissteden geeft aan dat dit geen taak is voor een gemeente, 
we zijn geen bankier. Maar bij aanname door de raad zal de motie netjes 
worden uitgevoerd. Er moet nog wat uitgezocht worden door het 
Waarborgfonds en de gemeente, ook de risico’s zullen in kaart gebracht 
worden. 

Stemming De motie is unaniem (21) aangenomen. 
 

tekst ingediende 
stukken 

5. Juridische kosten handhaving RO (VVD) 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Roem, VVD, dient motie 5 in over de kosten juridische procedures, wil nu 
na twee maanden wachten eindelijk eens antwoord. Wacht de discussie over 
motie 6 nog af. 
 
De voorzitter geeft aan dat er veel ambtelijke tijd gaat zitten in juridische 
kwesties, de communicatie over de beantwoording van de vragen van de VVD 
had beter gemoeten. 

Stemming Geen stemming, de motie is ingetrokken. ( zie onder 6.) 
 

tekst ingediende 
stukken 

6. RO bezwaarschriften (CDA/KL/D66/PvdA/VVD/GB) 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

samenvatting 
besprokene 

Mw. Grooteman, CDA, geeft aan dat de vragen van motie 5 in motie 6 zijn 
opgenomen. De motie is bedoeld om informatie te genereren over mogelijke 
trends en onderbouwing beeldvorming. 
 
Mw. Groen – Bruschke, GL, vindt dat de informatie ook op een andere wijze 
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gevraagd had kunnen worden. 
 
De voorzitter geeft aan dat ook het college voordeel heeft van de te leveren 
informatie, de verschillende aspecten, RO – Handhaving – Juridische zaken, 
komen goed aan bod. 

Stemming De motie is unaniem (21) aangenomen. 
 

 
 
agendapunt  14. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

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

 
Bergen, 9 mei  2016. 
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