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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 27 oktober 2016 

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 27 oktober 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), dhr. L. Damink (KL), mw. T. Glas (KL),        
mw. S. Groen-Bruschke (GL), mw. W. Grooteman (CDA), dhr. M. Halff (D66), 
dhr. H. 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. C. Roem (VVD), dhr. M. Smook (KL), dhr. S. Swart 
(KL), dhr. J. Snijder (D66),  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 
 

M.J. Pothast 

afwezig 
 

 

 
 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten van 
verhindering. De heer Van Leijen (GB) en de heer Houtenbos (VVD) komen 
later.  

 
 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

besluit Bij punt 6 worden er twee moties vreemd aan de orde van de vergadering 
ingediend. Eén over het Kustpact en één over verkeersveiligheid 
recreatieverkeer Hondsbosscheweg. De agenda wordt verder ongewijzigd 
vastgesteld. 

 

 
 
 
 

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

agendapunt  3. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële gevolgen van de 
septembercirculaire op de begroting en de daarbij behorende 
begrotingswijzigingen 

voorgesteld 
besluit 

De begrotingswijzigingen financiële gevolgen septembercirculaire 2016 vast 
te stellen.  

besluit Conform besloten.  

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2017-
2020 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen 

voorgesteld 
besluit 

Vaststellen van de programmabegroting 2017-2020 volgens raadsbesluit. 

samenvatting 
besprokene 

De beschouwingen van de fracties zijn als bijlage bij de besluitenlijst 
opgenomen.  
 
De ingediende moties en amendementen zijn als bijlage bij de besluitenlijst 
opgenomen.  
 
Mevrouw Luttik-Swart (KL) geeft een presentatie (bij de besluitenlijst 
toegevoegd).  
Aandachtspunten: Transparantie en openheid. Informatie moet voor de 
inwoners snel en in begrijpelijke taal voorhanden zijn. Er moet gedacht 
worden in oplossingen en kansen. Zo moet de kans benut worden om 
recreatiewoningen te herbestemmen tot wonen of een dubbelbestemming te 
geven. Ook liggen er kansen op het gebied van dienstverlening en het 
dorpenbeleid. Initiatieven in de eigen gemeente moeten mogelijk blijven. 
Medewerkers moeten vaker naar de bewoners toe gaan. Meer investeren in 
activiteiten en niet in gebouwen. De lokale woonlasten moeten zo min 
mogelijk stijgen. Bij de programmabegroting kan er binnen het sociaal 
domein nog 1,8 miljoen euro ingezet worden. Er mogen geen mensen tussen 
de wal en het schip geraken en geen wachtlijsten zijn. Er moet aandacht 
worden besteed aan huisvestingsmogelijkheden voor jongeren en starters. 
De toeristenbelasting kan niet ongelimiteerd groeien. Daarom dient KL 
samen met de VVD en D66 een amendement in. KL ziet met de 
voorliggende programmabegroting het komende jaar positief tegemoet.  
 
Mevrouw Braak-van Kasteel (GL) geeft een presentatie (bij de besluitenlijst 
toegevoegd). 
GL is positief over de sluitende begroting en de initiatieven die door 
bewoners worden genomen. Gewezen wordt op de waarheid versus de 
werkelijkheid. Inwoners moeten meer betrokken worden bij de 
besluitvorming. Op 3 november 2016 vindt hierover een bijeenkomst plaats. 
GL stelt voor om de ontwikkeling van het Slotkwartier daar als pilot te 
bespreken. GL heeft eerder vragen gesteld over handhaving en het cultureel 
platform gemeente Bergen. GL zal in het presidium een voorstel doen voor 
een informatieavond.  
Mevrouw Groen-Bruschke (GL) geeft een reactie op de financiële gegevens 
in de programmabegroting.  
GL dient een raadsbreed ondersteunde motie in over Hoeve Overslot.  
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De heer Snijder (D66) wenst mee te werken aan een kustpact. Vraagt de 
portefeuillehouder een toelichting te geven op het verschil tussen het 
kustpact 1 en kustpact 2. D66 is positief over het instellen van een 
revolverend duurzaamheidsfonds. D66 is tevreden over de kunst- en 
cultuurnota, doorontwikkeling daarvan en de start van een cultuurplatform. 
Kranenburgh moet ondersteund blijven worden. Verder  
vraagt D66 aandacht voor alle categorieën van woningbouw en met name 
goedkope koopwoningen. Voorts spreekt D66 de wens uit om de fusielocatie 
van de Egmonden te realiseren. Transitie naar BUCH werkorganisatie zal in 
begin leiden tot teruglopende productiviteit. Daarover moeten we realistisch 
zijn. Het is belangrijk minimale eisen te stellen waar we als burgers en 
bestuur op mogen rekenen. In iedere kern moet er een gebiedsregisseur met 
doorzettingsmacht aangesteld worden om dichtbij de bevolking te komen. De 
financiële positie ziet er goed uit. De raad is aan zet om de kaders aan te 
geven voor de kaderbrief 2018. D66 zal de optimalisering van het 
parkeerbeleid bij de kaderbrief agenderen. Voorts pleit D66 ervoor om de 
diverse vormen van democratie en vernieuwing te bevorderen. In dit kader 
pleit D66 ervoor, bijvoorbeeld door middel van loting, de vertegenwoordiging 
met niet partijgebonden burgercommissieleden uit te breiden met 
inachtneming van de uitgangspunten van democratisch bestuur.  
 
De heer Roem (VVD) signaleert dat de inhoud van de begroting een 
herhaling van teksten is ten opzichte van vorige begrotingen. De VVD heeft 
suggesties om de begroting voor de inwoners meer te visualiseren. De VVD 
vindt het positief dat de lasten voor de burgers omlaaggaan. De verlaging 
van de rioollasten kan echter niet uit de precariobelasting worden betaald. 
Het college stelt voor om rentefluctuaties als dekkingsmiddel te nemen. 
Volgens de VVD biedt dit geen soelaas. De VVD pleit ervoor om slimme 
besparingen door te voeren om de kosten structureel te verlagen. Wat is de 
status van de lobby? Is het college voornemens om de aanslagen op te 
leggen? De VVD pleit voor een bespreking over de openstaande pm-posten  
in de begroting. De VVD roept de overige fracties op om zich duaal op te 
stellen in de discussie over Mooi Bergen/herinrichting Harmonielocatie. Ook 
de VVD wil naar een vernieuwing van de democratie via onder meer lokaal 
opiniërende referenda. De VVD pleit in dit kader voor een 
referendumverordening. De VVD ondersteunt het initiatief van KL voor een 
draagvlakmeting. De VVD is van mening dat nieuw meubilair voor het 
stadhuis in BUCH-verband aanbesteed moet worden. In het kader van de 
flexibiliteit in bestemmingsplannen wordt nogmaals gewezen op de motie 
burenakkoord die de VVD in maart 2015 heeft ingediend. Ook vraagt de VVD  
aandacht voor handhaving. De VVD is blij met de planologische visie voor de 
ontwikkeling van het BSV-terrein. De invoering van de Omgevingswet heeft 
vergaande consequenties. De VVD raadt aan om bij de kadernota 2018 
hiervoor structurele middelen te reserveren. De VVD vindt dat de burger 
meer zeggenschap moet krijgen over het groenbeheer in zijn/haar wijk. De 
VVD dient daarom een motie in voor een vouchersysteem. Verder vraagt de 
VVD zich af of het ecologisch groenbeheer nog steeds past bij Bergen als 
toeristische gemeente. Tenslotte vraagt de VVD aandacht voor de maritieme 
hoek in Egmond aan Zee, sanitaire voorzieningen strandafgangen en ICT.   
 
De heer Zwart (CDA) vindt de begroting ambitieus, concreet en evenwichtig. 
Het CDA ziet daadkracht en is blij met het werk dat verzet is. Het CDA heeft 
weinig wensen. De stijging van de woonlasten zijn minimaal zonder dat dit 
ten koste gaat van de voorzieningen. Het valt op dat tegenvallers kunnen 
worden opgevangen en dat een begroting met ruimte voor nieuw beleid kan 
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worden gepresenteerd. Het CDA ziet bij de kadernota nieuwe voorstellen 
tegemoet om de lastendruk voor de inwoners nog verder te verlagen. Wat is 
de voortgang van de rotonde Egmond Binnen? De speelvoorzieningen voor 
kinderen tot en met 12 jaar moeten bekeken worden. Het CDA zal hierover 
een motie indienen. Het CDA vraagt aandacht voor de dienstverlening aan 
burgers en ondernemers in de vorm van een ondernemersloket. Ook pleit 
men voor het hebben van grip op de BUCH. Het CDA wil met het college tot 
een voorstel komen voor handhaving van illegale bewoning van 
recreatiewoningen. Het CDA is een voorstander van het herstel van het 
startersfonds. Het CDA wil woningen voor alle bevolkingsgroepen behouden. 
Het CDA kijkt met vertrouwen uit naar de toekomst.  
 
De heer Zeiler (GB) vraagt aandacht voor het correct aanpassen van 
bestemmingsplannen en de handhaving daarvan. GB pleit ervoor om 
uitvoering te geven aan de wens om via een wijziging in de verordening de 
permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk te maken. GB wil toe 
naar een maatwerkdemocratie. Wanneer wordt de gunfactor opgepakt? Er 
moet meer gedacht worden vanuit de bevolking. GB vraagt aandacht voor 
kunst en cultuur: in het bijzonder Kranenburgh, de rijksmonumenten en 
Hoeve Overslot. GB dient een motie in om het budget voor kunst en cultuur 
te verhogen. Tevens dient men een motie in over de gemeentekrant als 
belangrijk communicatiemiddel voor en door bewoners. Waar blijft het plan 
voor het centrum van Bergen aan Zee? De mening van de bewoners is daar 
richtinggevend. GB staat voor een zorgvuldige omgang met natuur en 
landschap en men gaat niet mee met het vercommercialiseren en exploiteren 
daarvan. Groen op de juiste plaats. Ontwikkelingen rondom Oude Hof, 
bermenbeleid en verstening van het openbaar groen en de zorg zijn 
aandachtspunten. GB wil dat de BUCH-fusie niet meer kost, maar geld 
oplevert. Het eigen gezicht van Bergen moet behouden blijven. Tenslotte 
vindt GB dat goed beleid met coalitie- en oppositiepartijen gemaakt moet 
worden.  
 
De heer Van der Leij (PvdA) vindt het een overzichtelijke begroting. Er moet 
actief gestuurd worden op het beheersen van de uitgaven en het doen van 
investeringen. De 5 pijlers in de begroting vragen blijvend aandacht en 
onderhoud. De PvdA pleit voor maatwerk om de democratie een gezicht te 
geven. Verwacht wordt dat de nieuwe BUCH-organisatie aanloopproblemen 
zal hebben. De PvdA spreekt de wens uit dat dienstverlening vanaf de start 
een extra ‘boost’ zal krijgen. De PvdA zal buiten de orde van de vergadering 
een voorbeeld geven wat goede zorg kan betekenen voor de burgers.  
 
Reactie college 
Portefeuillehouder Snabilie meldt dat de lobby voor de precariobelasting via 
de VNG gaat. Daarnaast is er een lobby vanuit ongeveer 35 gemeenten. Het 
is nog niet zeker dat de precariobelasting op kabels en leidingen wegvalt. 
Pm-kosten zijn indicatief en zullen per post aan de raad worden voorgelegd. 
Er wordt gewerkt aan de maritieme hoek. Op 15 december komt een voorstel 
in de raad. De bijdrage voor de ICT in het kader van de BUCH wordt eerst uit 
de algemene reserve en daarna uit de exploitatiebegroting gehaald. De 
omgevingswet heeft veel impact. In BUCH-verband wordt aan de 
implementatie hiervan gewerkt. Op dit moment is geen zicht op de extra ICT-
voorzieningen. Het college heeft geen moeite met het amendement over de 
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toeristenbelasting. De gewenste datum voor de evaluatie in april is niet 
wenselijk. Eerder moet gedacht worden aan juni. Vanuit het college is er 
waardering voor alle activiteiten in het Slotkwartier. Er moet duidelijkheid 
komen over structurele verplichtingen aan de partijen die in het Slotkwartier 
actief zijn. Ook dringt hij aan op een spoedige ondertekening (voor 1 
december) van de gebruiksovereenkomst. Hij adviseert om in de motie een 
datum op te nemen. Als dit aan de orde is heeft het college geen moeite met 
de motie. Dit jaar komt er een voorstel voor de procesaanpak voor de 
herontwikkeling van het Slotkwartier.  
 
Portefeuillehouder Mesu meldt dat subsidieontvangers op de hoogte zijn van 
de efficiënte manier van de inzet van hun middelen. In de subsidieaanvraag 
wordt een vraag opgenomen welke maatschappelijke effecten bereikt 
kunnen worden met het budget dat wordt aangevraagd. De resultaten van 
het klanttevredenheidsonderzoek 2015 over de zorg heeft hij vanmiddag  
ontvangen. De resultaten zijn goed: 70% tot 80% van de cliënten is tevreden 
over de manier waarop men zorg krijgt. Minpunt is dat cliënten onvoldoende 
weten dat zij onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen krijgen. De 
resultaten worden nog in het college besproken en aan de raad voorgelegd.  
 
Portefeuillehouder Rasch licht aan de hand van een aantal voorbeelden toe 
dat er sprake is van een transparante informatievoorziening en 
communicatie. Er zijn gebiedsregisseurs aangesteld om naar de bewoners 
toe te gaan. De uitkomsten over de Thuiskamer worden in januari 2016 aan 
de raad voorgelegd. Ook ambtenaren gaan naar de bewoners toe. In 
november heeft zij overleg met de strandondernemers over de sanitaire 
voorzieningen en watertappunten. Voor de ICT wordt een hoger budget 
gevraagd. Hiervoor is een voorstel gemaakt dat de volgende 
raadsvergadering besproken wordt. Ten aanzien van de motie over kunst en 
cultuur wijst zij erop dat onlangs de cultuurnota is vastgesteld, waaraan een 
budget is gekoppeld. Over het depot van museum Kranenburgh is zij in 
gesprek met het museum. Er wordt gewerkt aan beantwoording op 
schriftelijke vragen over beelden in de openbare ruimte. De motie in de 
huidige vorm ontraadt zij. Zij suggereert om een initiatiefvoorstel in te dienen 
waaraan het extra budget besteed moet worden.  
 
Portefeuillehouder Van Huissteden meldt dat in de nieuwsbrief schriftelijk 
wordt teruggekomen op de vraag van het CDA inzake de rotonde Egmond 
Binnen.  
De motie over de invoering van een vouchersysteem omarmt hij.  
De opdracht in de motie over het actualiseren van het speeltuinenbeleid 
wordt overgenomen.  
 
De voorzitter constateert dat de raad ermee instemt om in de eerstvolgende 
vergadering van het presidium te spreken over hoe er verder gegaan kan 
worden met de vraag van D66 over een andere vorm van democratie. De 
opdracht in de motie van Gemeentebelangen wordt door de 
portefeuillehouder overgenomen. In het overzicht dat gemaakt wordt zal ook 
aangegeven worden welke communicatiemiddelen nog meer ingezet 
worden.  
 
Schorsing.  
 
Fracties geven aan welke amendementen en moties zij ondersteunen.   
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tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst.  

stemming De voorzitter concludeert dat de raad ermee instemt om de ontwikkeling van 
het Slotkwartier als pilot te bespreken op de geplande bijeenkomst op  
3 november 2016.   
 
Amendement A (toeristenbelasting): unaniem aangenomen. 
 
Geamendeerd besluit unaniem aangenomen.  
Motie 1: unaniem aangenomen.  
Motie 2: unaniem aangenomen. 
Motie 3.1: unaniem aangenomen. 
Motie 4.1 gewijzigd: GB voor. KL, D66, CDA, PvdA, VVD en GL tegen. De 
motie wordt verworpen.  
Mevrouw Groen-Bruschke (GL) geeft als stemverklaring dat GL in eerste 
instantie de motie zou steunen, maar dat men dit niet meer doet na de 
tekstwijziging.   
Motie 5.1: unaniem aangenomen.  
 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten.  

 
 

agendapunt  5. Voorstel betreft het vaststellen van de Verordeningen Toeristen- en 
 watertoeristenbelasting 

voorgesteld 
besluit 

- de Verordening watertoeristenbelasting 2017 vast te stellen; 
- de Verordening toeristenbelasting 2017 vast te stellen; 
- het tarief voor de watertoeristen- en toeristenbelasting vast te stellen op 

€1,85; 
- de leeftijdsgrens voor de kindervrijstelling te handhaven op 4 jaar. 

samenvatting 
besprokene 

De raad wenst geen debat en gaat meteen over tot stemming.  

stemming Het besluit is unaniem aangenomen.  

besluit De raad heeft gewijzigd besloten.  

 

agendapunt  6. Moties vreemd aan de orde van de vergadering  
 

samenvatting 
besprokene 

Motie vreemd aan de orde over de verkeersveiligheid recreatieverkeer 
Hondsbosscheweg. 
De motie wordt unaniem aangenomen.  
 
Motie vreemd aan de orde over het Kustpact inconsequent.  
De fracties van D66, VVD, GB, KL, CDA, PvdA en één lid van de fractie van 
GL zijn voor.  
Twee leden van de fractie van GL zijn tegen. 
De motie wordt aangenomen.  
 

 
 

agendapunt  7. Sluiting 
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samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 31 oktober 2016 

 


