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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.  
 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

bladzijde 1 van 6 
 

http://www.raadbergen-nh.nl/


agendapunt  3. Voorstel betreft zienswijzen indienen over Jaarrekening 2015, 
Begroting 2017 bij de algemene besturen van de 
Gemeenschappelijke regelingen waaraan Bergen deelneemt: 

agendapunt 3a. Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie (VVI)  
voorgesteld 
besluit 

A.  Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van gemeenschappelijke 
 regeling Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI),  

- daarbij een positieve zienswijze af te geven, onder de voorwaarde 
van een goedkeurende accountantsverklaring; 

- het bestuur te verzoeken de accountantsverklaring en zijn verslag 
van bevindingen in het vervolg gelijk met de jaarstukken aan te 
leveren, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

B. In te stemmen met het vaststellen van de begroting 2017 van de 
 gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam 
 Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) 

- daarbij een positieve zienswijze af te geven, onder de voorwaarde 
dat in de begroting het risico van de afnemende afvaloverschotten in 
Europa wordt vermeld. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt 3b. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)  
voorgesteld 
besluit 

1. in te stemmen met de jaarstukken 2015 en de begroting 2017  van het 
RHCA en een positieve zienswijze in te dienen; 

2. in te stemmen met de conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling RHCA. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt 3c. Recreatieschap Geestmerambacht   
voorgesteld 
besluit 

1. in te stemmen met de jaarrekening 2015 van Geestmerambacht (GAB), 
Uitbreiding Geestmerambacht (GAB-U) en Park van Luna (PvL), met dien 
verstande dat conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
vanaf de jaarrekening 2015 de basisset financiële kengetallen dient te 
worden opgenomen.   

2. in te stemmen met het vaststellen van de programmabegroting 2017 van 
de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht en 
daarbij een positieve zienswijze af te geven.  

3. in te stemmen met de begrotingswijzigingen 2016 van de GR-GAB, GAB-
U en Park van Luna, onder de voorwaarde dat de toegepaste index ad 
0,8% niet wordt toegepast.  

4. in te stemmen met de conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt 3d. Regionale Uitvoeringsdienst NHN (RUD)  
voorgesteld 
besluit 

kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2015 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD NHN) en daarbij een positieve zienswijze af te geven, onder 
voorbehoud van het 
- opnemen van het aantal inwoners per deelnemer; 
- opnemen verdeelsleutel per deelnemer en de bijdrage die is gedaan; 
- opnemen kengetallen zoals voorgeschreven in het 

Besluit Begroting en  
- Verantwoording (BBV) 
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In te stemmen met de vaststelling van de begroting 2017 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD NHN) en daarbij een positieve zienswijze af te geven, onder 
voorbehoud van het in achtnemen van de volgende zienswijzen: 
- de op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) 

verplichte prognose balans beperkt zich tot het jaar 2017. Dit moet 
volgens de richtlijnen een meerjarige prognose zijn; 

- op pagina 31 wordt een overzicht gegeven van de 
compensatie per deelnemer voor het jaar 2017. Het zou 
daarmee voor de hand liggen dat dit bedrag in mindering 
wordt gebracht op de te betalen bijdrage voor het jaar 2017; 

- Het is wenselijk dat er een specificatie komt van 
de opbouw van de nieuwe lumpsumbijdrage per 1-
1-2017. 

In te stemmen met de conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling. 

besluit Conform besloten. 
 
agendapunt 3e. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)  
voorgesteld 
besluit 

• kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van de 
gemeenschappelijke regeling WNK Personeelsdiensten, daarbij een 
positieve zienswijze af te geven; 

• in te stemmen met de begroting 2017 van de gemeenschappelijke 
regeling WNK Personeelsdiensten, daarbij een positieve zienswijze 
af te geven, onder de voorwaarde dat voor de beleidstoelichting zo 
snel mogelijk per programma een aantal herkenbare en SMART 
gedefinieerde KPI’s te   formuleren .  Het ontwikkelen van KPI’s 
past in het transitieproces waarin WNK zich bevindt en is een 
goede aanvulling op de bestuursinformatie, zoals die nu door WNK 
wordt verstrekt 

• in te stemmen met bijgaande concept-brief met zienswijzen aan het WNK 
besluit Conform besloten. 

 
agendapunt 3f. Cocensus  
voorgesteld 
besluit 

A. kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van de 
gemeenschappelijke regeling Cocensus en daarbij een 
positieve zienswijze af te geven; 

B. in te stemmen met het vaststellen van de begroting 2017 
van de gemeenschappelijke regeling Cocensus en daarbij 
een positieve zienswijze af te geven; 

C. in te stemmen met de conceptbrief met zienswijzen aan 
het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling. 

besluit Conform besloten. 

 
BESPREEKSTUKKEN 

 
 
agendapunt  4. Voorstel betreft zienswijzen indienen over Jaarrekening 2015, 

 Begroting 2017 bij de algemene besturen van de 
 Gemeenschappelijke regelingen waaraan Bergen deelneemt: 

agendapunt  4a. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) 
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voorgesteld 
besluit 

− Kennis te nemen van de jaarstukken 2015, het beleidsplan 2016 - 2019 en 
de ontwerp begroting 2017, inclusief de meerjarenraming 2018 - 2020 van 
de VRNHN. In te stemmen met de volgende zienswijzen over de 
jaarstukken 2015 en begroting 2017, inclusief meerjarenraming. 

− Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2015 inclusief 
voorgestelde resultaatbestemming met de volgende aanbeveling: Het 
bestuur van de VRNHN te verzoeken om op korte termijn uit te zoeken 
welke risico's de VRNHN loopt ten aanzien van de btw. 

− Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2017, inclusief 
meerjarenraming, met de volgende aanbeveling: Het bestuur van de 
VRNHN te verzoeken om op korte termijn met voorstellen te komen over 
de verwerking van de personele frictiekosten in de komende jaren. 

− In te stemmen met de conceptbrief met de zienswijzen aan het Dagelijks 
Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Ooijevaar (CDA), we moeten de ambitie hebben er alles aan te doen de 
aanrijtijden bij de brandweer te verbeteren, daarom wordt amendement A 
ingediend. 
 
Dhr. Smook (KL), daar kan niemand het mee oneens zijn maar er is gemeld 
dat daarvoor al initiatieven worden genomen, de resultaten krijgen we, geen 
onderzoek starten. 
Dhr. Snijder (D66), meldt dat de toezegging is gedaan dat de VR er bovenop 
zit, wenst tussentijds erover gerapporteerd te worden. 
 
Dhr. Ooijevaar (CDA), verklaart dat het amendement bedoeld is direct actie, te 
kunnen ondernemen, onderzoek te doen als de genomen initiatieven niet 
voldoende zijn, de zienswijze is het geëigende middel het belang daarvan te 
benadrukken.  
Mw. Luttik – Swart (KL), herinnert aan de toezegging voor een 
communicatieplan over het dekkingsplan naar de inwoners van de Egmonden. 
Meerdere raadsleden onderschrijven het belang van het verbeteren van de 
aanrijtijden, de brandweer zit er ook boven op. 
Dhr. Houtenbos (VVD) wil weten welke initiatieven al gestart zijn. 
 
Portefeuillehouder Hafkamp, geeft aan dat de initiatieven gemeld zijn in de 
arc, het is te vroeg nu al de effecten  ervan aan te geven, het verbeteren van 
de aanrijtijden heeft absoluut haar aandacht, voor een beter inzicht, hetr is nu 
een gemiddelde, is het goed deze te splitsen per kern, dit wordt opgenomen in 
de eerst volgende Nieuwsbrief (toezegging). Over zes maanden komen we, 
na genomen concrete stappen, hierop terug. (toezegging) 
 
Dhr. Ooijevaar (CDA), is blij met de toezegging, het amendement wordt 
ingetrokken. 
 
De portefeuillehouder geeft aan er blijvend aandacht aan te geven en het 
belang wat de raad er aan hecht door te geven aan de VR. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
De zienswijze op de begroting 2017 als volgt te wijzigen. 
 
 
Zienswijze begroting 2017  
Onze gemeenteraad geeft een positieve zienswijze af op de begroting 2017, 
inclusief de meerjarenraming met de volgende aanbeveling: Het bestuur wordt 
verzocht om op korte termijn met een voorstel te komen ten aanzien van 
verwerking van de personele frictiekosten in de komende jaren. 
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Toevoegen:  Het bestuur wordt daarnaast verzocht een onderzoek te starten 
indien er geen verbetering plaatsvindt van het percentage aanrijtijden binnen 
de normtijd en verzoekt het bestuur vervolgens de raad van de gemeente 
Bergen uiterlijk mei 2017 over dit onderzoek te informeren.  
 

stemming Besluit: Unaniem (23) voor 

besluit De raad heeft conform besloten. 

agendapunt 4b. GGD Hollands Noorden 

voorgesteld  
besluit 

1. in te stemmen met de jaarstukken 2015 van de GGD en de daarin 
voorgestelde resultaatbestemming om het negatief resultaat van € 
176.000,- in mindering te brengen op de algemene reserve, onder 
voorwaarde dat de volgende zienswijzen in acht worden genomen: 
- de GGD op te dragen om de automatiseringskosten in de hand te 

houden en na te denken over een structurele oplossing ter voorkoming 
van de overschrijding daarvan; 

- de GGD te adviseren: 
    •om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen.  
    •om naast de beschrijvingen ook een overzicht te maken waarin in één 
   oogopslag is te zien in welke mate de resultaten zijn behaald. 
    •om de verantwoording van niet volledig behaalde resultaten   
   specifieker te maken 
2. in te stemmen met de concept begrotingswijziging 2016, onder 

voorwaarde dat de volgende zienswijzen in acht worden genomen; 
- niet akkoord te gaan met de verhoging van de structurele 

gemeentelijke bijdrage in verband met (CAO) indexering, maar deze 
als aanvullende ombuigingstaakstelling aan de GGD op te leggen; 

- niet akkoord te gaan met de verhoging van de structurele 
gemeentelijke bijdrage in verband met (CAO) indexering voor Veilig 
Thuis aangezien dit een ingekocht product is; 

- niet akkoord te gaan met de verhoging van de incidentele 
gemeentelijke bijdrage in verband met kosten mobiliteitspool;   

- de GGD op te dragen om een overzicht op te stellen waarin minimaal 
de bovenwettelijke-, wettelijke-, maatwerk- en markttaken inclusief 
kosten staan gespecificeerd; 

- de GGD op te dragen om begrotingswijzigingen na afloop van een 
begrotingsjaar aan de gemeenten voor te leggen conform de afspraken 
in de spelregels; 

3. in te stemmen met de concept-begroting 2017, onder voorwaarde dat de 
volgende zienswijzen in acht worden genomen; 
- in te stemmen met de indexatie van 1,9% met daarbij als uitzondering: 

 • niet akkoord te gaan met de indexering voor Veilig Thuis 
 • niet akkoord te gaan met de indexering voor de huisvestingskosten 
   JGZ 

- de GGD opdracht te geven om de taakstellende sluitpost concreet in te 
vullen (meerjarig); 

- de GGD opdracht te geven om, conform het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) en de brief van de provincie, een beoordeling 
op te nemen van de onderlinge verhouding van de kengetallen in 
relatie tot de financiële positie van de GGD 

4. niet in te stemmen met het meerjarenbeleidsplan, tot de financiële 
consequenties van dit plan bekend zijn; en daarbij de volgende zienswijze 
te geven 
- de GGD te adviseren:  

 • de verschillende documenten binnen het financiële proces van elkaar 
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   gescheiden te houden; 
 • de begroting te benaderen vanuit de financieringsstroom; welke taken 
   vallen onder de GR en welke taken worden anderszins gefinancierd?; 

- de GGD op te dragen:  
 •een meerjarenraming op te stellen, waarin de gevolgen van het     
   meerjarenbeleidsplan zijn opgenomen; 
 •deze meerjarenraming opnieuw voor zienswijzen aan de raden van de 
   deelnemende gemeenten voorleggen; 
5. in te stemmen met de conceptbrief met zienswijzen aan het Dagelijks 

Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 
samenvatting 
besprokene 

Mw. Groen – Bruschke (GL), heeft begrip voor het standpunt van het college, 
maar wil zekerheid dat de GGD de wettelijke taken uit kan voeren, kan tot 
uitdrukking gebracht worden in het stemgedrag van de wethouder. 
Dhr. Houtenbos (VVD), stelt dat er duidelijke kaders zijn meegegeven aan het 
college, deze komen terug in de zienswijzen, zo nodig eventueel later andere 
kaders vaststellen. 
Mw. Kindt (PvdA), is het eens met de zienswijzen, wil inzicht in op welke 
andere wettelijke taken dan jeugdzorg, bezuinigd kan worden. 
Dhr. Smook (KL), bezuinigen op zorg voor kinderen is een heftige boodschap 
van de directeur, gezien opbouw begroting 2/3 personeel, 1/3 overig, zijn dus 
andere bezuinigingen mogelijk. 
Mw. Groen – Bruschke (GL) heeft de producten overzichten gevraagd en 
gekregen, geeft inzicht in wat de GGD doet, we moeten er op vertrouwen dat 
de GGD onze wettelijke taken uitvoert, let wel de kaders zijn in het verleden 
opgesteld, de tijden zijn inmiddels veranderd. 
Dhr. Smook (KL), wil dat de wethouder ervoor zorgt dat door deze zienswijzen 
de zorg voor kinderen niet in het gedrang komt. 
 
De voorzitter constateert dat er geen amendementen liggen. 
 
Wethouder Mesu, geeft aan dat de directeur vooruit loopt op de AB 
vergadering van 13 juli of 14 juli, daar worden de zienswijzen van alle 
gemeenten besproken en brengt daar die van de raad zo in, hij wacht die 
discussie af. Mocht blijken dat het leidt tot keuzes, dan komen die toch terug 
naar de raden. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad wil dat de wethouder onze zienswijzen 
inbrengt en dat de zorg voor kinderen zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. 
 

stemming Besluit: unaniem (23) voor. 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
 
agendapunt  5. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

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

 
 
Bergen, 27 juni 2016 
 

bladzijde 6 van 6 
 


