
Voorzitter, leden van de Raad.  

Het CDA wil haar waardering uitspreken voor de voorliggende Begroting 2018. Onze complimenten. 

De begroting is financieel sluitend. De woonlasten voor huurders en woningeneigenaren gaan met 

2,4% en 1,6% omlaag. De gemeente Bergen verdwijnt uit de top 5 van gemeentes met de hoogste 

woonlasten.  

Ondernemers willen we tegemoet komen door het mede indienen van een amendement die het 

gebruikersdeel van de OZB moet verlagen. 

Voor de nieuwe gemeenteraad is financiële ruimte om nieuwe beleid en keuzes te maken voor de 

toekomst. 

Woningbouw 

Op het gebied van woningbouw zijn de afgelopen periode stappen gezet, te weten: 

- Landgoed Merici (Bergen) 

- Parochietuin Petrus en Pauluskerk (Bergen) 

- T&O-terrein (Bergen) 

- Altamira Schoorl (Schoorl) 

- Karels (Egmond aan den Hoef) 

- Bowling (Egmond aan Zee) 

- Watertorenterrein Egmond aan Zee 

En er komen nog mooie woningbouwlocaties aan: 

- BSV-velden (Bergen) 

- Egmond aan den Hoef West en Oost 

Laten we die ook snel ter hand nemen…. 

Grote projecten 

Er zijn en worden belangrijke stappen gezet in grote projecten zoals: 

- Mooi Bergen 

- Voetbalfusie in de Egmonden 

- Slotkwartier 

Turbulente projecten met een lange geschiedenis waar uiteindelijk beweging in is gekregen. Niet 

altijd tot ieders wens, maar dat geeft des te meer de betrokkenheid aan van onze inwoners en 

ondernemers. Als CDA hopen we dan ook dat deze projecten snel op de een of andere manier tot 

realisatie mogen komen. 

De Beeck 

Het is vreselijk wat er met het multifunctionele centrum de Beeck is gebeurd. Het doet is dan ook 

pijn dat het met opzet is gedaan. Onze complimenten voor het optreden van 

hulpverleningsinstanties, college en allen die betrokken zijn. Waaronder het snel regelen van 

alternatieve opvang. De komende tijd moet de huidige en nieuwe Raad gaan nadenken over de 

invulling en ontwikkeling van een nieuw multifunctioneel gebouw, waarbij we uit moeten gaan van 

een nieuwe werkelijkheid. Doe dat snel maar ook zorgvuldig. Grijp die werkelijkheid aan om het blik 

op de hedendaagse wensen en gebruik af te stemmen, zowel accommodatie als locatie. Zodat in een 

volgende raadsperiode hier een weloverwogen besluit over genomen kan worden. 



Zorg 

De transitie van de zorg, van Rijksoverheid naar de gemeente, is goed verlopen. De eigen bijdrage 

voor veel maatwerkvoorzieningen hebben we zelfs kunnen afschaffen. Complimenten voor de 

portefeuillehouder. De aankomende periode van de transformatie is spannend. De eerste stappen 

zijn gezet. Voor ons als CDA geldt maatwerk; op eigen kracht en binnen het eigen netwerk. Maar wie 

ondersteuning nodig heeft krijgt deze. We zijn als gemeente tenslotte een gemeenschap waar 

mensen, als individu onszelf kunnen zijn, maar we wel samenleven en voor elkaar zorgen. 

BUCH 

Als CDA realiseren we ons dat de BUCH net begonnen is en nog op diverse terreinen opstart 

problemen kent. Dit mag niet ten koste van de kwaliteit en dienstverlening aan onze burgers en 

ondernemers gaan. Wij realiseren ons ook terdege dat dergelijke proces wat doet met onze 

medewerkers en daardoor nog niet alles gesmeerd en soepel loopt. Maar laten we vooral bouwen 

aan een goede BUCH-organisatie en leren van ‘fouten’. 

Wensen 

Hebben we dan niets meer te wensen als CDA? Natuurlijk wel, maar wel realistisch en haalbare 

wensen. Op het gebied van kunst en cultuur zien we graag een cultuurhistorisch centrum verrijzen in 

het Slotkwartier. Wij vinden kunst van toegevoegde waarde voor onze gemeente en ondersteunen 

de motie van GEBBES over het onderzoeken van de mogelijkheden tot indexatie van de subsidie aan 

museum Kranenburgh. 

We wachten de reacties van het College af, maar niet na onze dank uitgesproken te hebben voor 

allen die in dit jaar aan de op- en uitbouw van onze mooie gemeente hebben meegewerkt.  

 

Namens de fractie van het CDA. 

Per Ooijevaar, Wilma Grooteman en Danny Zwart 

 

 

 


