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Verslaglegging:  
 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 6 juli 2017  

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

 

voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

Mw. drs. M. G.J. Veeger 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L. Damink (KL), mw. T. Glas-de Raadt 
(KL), mw. S. Groen-Bruschke (GL), mw. W. Grooteman (CDA), dhr. M. Halff 
(D66), 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. C. Roem (VVD), 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. P. van Huissteden, dhr. J. Mesu, mw. O. Rasch en dhr. H. Snabilie 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M. Schroor 

afwezig 
 

dhr. M. Smook (KL)  

 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het 
bijzonder heet zij de heer Haring (GB) welkom die enige tijd afwezig was. Er 
is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Smook (KL). De heer 
Swart (KL) komt later.  

 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

De heer Zeiler (GB) wijst erop dat GB, in afwachting van hetgeen door de 
rekenkamercommissie BUCH in gang is gezet over het bewaren van 
elektronische data, de motie over dit onderwerp die 4 juli 2017 is 
aangehouden niet in stemming brengt.   
 

besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
 
 
 

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


 

bladzijde 2 van 7 

 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  3.  Voorstel betreft Meicirculaire 2017 en het vaststellen van de daarbij 
 behorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

De begrotingswijziging Meicirculaire 2017 vast te stellen. 

besluit  Conform besloten.  

 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  4.  Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2018 en de 
 daarbij behorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

1. De kadernota 2018 inclusief bijlagen vast te stellen; 
2. De mutaties uit de kadernota 2017 vast te stellen; 
3. Akkoord te gaan met de vrijval van het restant van € 109.000,- uit de 

reserve transitiekosten BUCH en deze reserve op te heffen; 
4. Akkoord te gaan met de storting in de algemene reserve van de 

inkomsten precario heffing op kabels en leidingen; 
5. De gewijzigde kredieten zoals vermeld in de bijlage Overzicht mutaties 

investeringskredieten Kadernota en vast te stellen. 
De bij beslispunten 2 t/m 5 behorende begrotingswijziging vast te stellen.  
 

samenvatting 
besprokene 

Eerste termijn  
 
PvdA  
De heer Van der Leij (PvdA) vindt het een goede keuze dat in programma 1, 
sociaal domein, staat aangegeven dat de gebiedsregisseurs zijn aangesteld. 
De PvdA is benieuwd naar de ervaringen gedurende het eerste half jaar van 
2017 en pleit ervoor om die in het najaar in de raad te delen. Bij programma 
2 is het college voornemens om de toekomst van de lagune te bespreken 
met alle betrokken partijen. Tegelijkertijd wordt ook aangegeven dat gewerkt 
moet worden aan een structurele en duurzame oplossing voor het in 
standhouden van de lagune. Hoe open is het gesprek dan nog? De PvdA wil 
verder weten hoe invulling wordt gegeven aan de doelstelling om een 
bereikbare gemeente te blijven. De PvdA dient verder samen met andere 
partijen een motie in over het thema wonen. De PvdA vindt het positief dat er 
geld wordt overgehouden en dat de tarieven van de gemeentelijke 
belastingen niet verhoogd hoeven te worden. Tenslotte signaleert de PvdA 
dat burgers niet altijd op de hoogte zijn van kaders. De PvdA pleit ervoor om 
de kaders meer en beter bekend te maken.    
Mevrouw Kindt (PvdA) pleit ervoor de afvalkalender wederom huis aan huis 
te verspreiden. Hiervoor dient zij een motie in.  
 
GB 
De heer Van Leijen (GB) signaleert dat niet altijd iets gedaan wordt met 
kritische opmerkingen en ideeën van oppositiepartijen. Na de verkiezingen 
moet dit anders. Er moet niet meer gesproken worden over coalitie en 
oppositie. Er moet gewerkt worden vanuit de bewoners en verantwoord 
toegewerkt worden aan het beoogde resultaat. GB wil daarom niet  
verder ingaan op de kadernota omdat die toch al vaststaat. Wel spreekt GB 
haar zorg uit over de pm-posten die zijn opgenomen voor ‘Schoorl Klopt’ en 
‘Kranenburgh meerjarenplan’ en die bij invulling zorgen voor een negatief 
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resultaat. Ook wijst hij op de financiële consequenties van de aanvraag voor  
jeugdzorg. GB pleit ervoor om voor het eind van het jaar de pm-kosten  meer 
inzichtelijk te maken. Tenslotte vindt GB dat plannen van planmakers en 
projectontwikkelaars niet zoveel ruimte moeten krijgen dat die strijdig zijn met 
de belangen van omwonenden.  
 
CDA 
Mevrouw Grooteman (CDA) meldt dat het CDA trots is op de voorliggende 
kadernota, het college en de ambtelijke organisatie. Het CDA kan instemmen 
met de kadernota. Het CDA heeft de volgende aandachtspunten. Het CDA 
pleit ervoor om de pm-kosten financieel te vertalen. Het CDA vindt het een 
goede zaak dat in de tweede helft van 2017 verder gegaan wordt met het 
betrekken van burgers bij gemeentelijke besluiten. Kernen kunnen levendiger 
worden als jongere gezinnen en ouderen gemengd wonen. Leegstaande 
gebouwen kunnen naar woningen omgebouwd worden. Om een impuls te 
geven aan de woningmarkt dient het CDA met de coalitiepartijen een motie 
in. Ook dient het CDA een motie in om startersleningen in te voeren.  
De heer Zwart (CDA) dient mede namens KL en de PvdA een motie in over 
het verlagen van de afvalstoffenheffing.  
 
VVD  
De heer Roem (VVD) suggereert om een ‘kadernota light’ op te stellen door 
middel van een tussenrapportage en het verkeerslichtenmodel. De VVD pleit 
er verder voor om structurele maatregelen te nemen om de inwonerslasten 
te verlagen. De VVD zal de motie van het CDA over het verlagen van de 
afvalstoffenheffing steunen. Ook de VVD maakt zich zorgen over de pm-
posten. De VVD pleit voor een discussie over de haalbaarheid 
/realiseringstermijn. Hij stelt voor om in dit kader prioriteiten te stellen. Ook 
pleit men ervoor om de implementatie van de Omgevingswet zoveel mogelijk 
te kwantificeren. Tijdens een workshop in het najaar wordt nader gesproken 
over burger- en overheidsparticipatie. De VVD wil naar een ‘verzwitsering’ 
van het lokaal bestuur. De VVD heeft in 2015 en 2016 een motie 
burenakkoord ingediend. De uitwerking laat lang op zich wachten. Wanneer 
gaat dit gebeuren? De VVD is blij dat de inzet van gebiedsmanagers wordt 
geëffectueerd. De gebiedsmanagers moeten echter wel mandaat krijgen. De 
VVD wacht het vervolg inzake het dossier handhaving en de reactie van de 
provincie Noord-Holland af. Wel vraagt zijn fractie extra aandacht voor 
handhaving rondom het ecodorp. Ten aanzien van het beheer vraagt de VVD 
naar de uitvoering van de motie om groenvouchers in te zetten. De VVD 
wacht met belangstelling het voorstel af voor de inzameling van PMD. De 
VVD vindt service aan de inwoners een belangrijk punt. Wat betreft het 
hoofdstuk economie, toerisme en cultuur is Mooi Bergen voor de VVD een 
belangrijk onderwerp. De VVD vindt dat daar geen winkelgalerij gerealiseerd 
moet worden. De VVD vindt het al met al een goede kadernota waarin 
voldoende armslag wordt gegeven voor een nieuw college. Wel pleit de VVD 
ervoor om nog eens naar de bestuurlijke agenda in het vierde kwartaal van 
2017 te kijken. Wellicht kan een aantal onderwerpen over de verkiezingen 
heen getild worden. Tenslotte wacht de VVD het rapport van de 
rekenkamercommissie annex het interbestuurlijk rapport van de provincie af 
over het archiveren van e-mails en notuleren van projectvergaderingen.  
 
D66 
De heer Snijder (D66) pleit voor verdere samenwerking en het nemen van 
besluiten in het algemeen belang. Hiermee zijn inwoners, bestuur en de 
democratie gediend. D66 wil niet gaan voor de ‘niets democratie’. D66 is er 
een voorstander van om inwoners meer te betrekken bij het vaststellen van 



 

bladzijde 4 van 7 

 

verkiezingsprogramma’s. D66 is tevreden over het instellen van een 
cultuurplatform. Wel signaleert zijn fractie dat de organisaties die onderdeel 
uitmaken van het cultuurplatform voor hun eigen belang gaan en dat de 
helicopterview soms ontbreekt. D66 dient daarom een motie in voor de inzet 
van een cultuurmakelaar. 
De heer Zeiler (GB) wijst ten aanzien van de motie op de overlapping van de 
werkzaamheden van het erfgoedplatform. Ook vraagt hij zich af of het 
cultuurplatform een taak is van Kranenburgh en het budget van deze 
organisatie verruimd moet worden. De heer Snijder (D66) antwoordt dat het 
cultuurplatform niet verengd is tot Kranenburgh. Mevrouw Luttik-Swart (KL) 
geeft aan dat KL een voorstander is van een cultuurmakelaar om zodoende 
tot resultaat te komen.  
 
GL 
Mevrouw Braak-van Kasteel (GL) spreekt haar complimenten uit over de 
totstandkoming van de kadernota. GL is een voorstander van het halveren 
van de doorbelasting straatreiniging op het riool, het niet verhogen van de 
parkeergelden, ozb en toeristenbelasting en om de forenzenbelasting deels 
over te hevelen naar de algemene reserve. Er is in deze coalitieperiode een 
groot aantal speerpunten in het kader van ‘de gemeente zijn wij samen’ 
afgerond. GL maakt zich echter zorgen om de lijst van zaken die in deze 
coalitieperiode mogelijk nog gaan spelen. Zij noemt de pm-posten, 
planschades, de uitwerking van het coalitieprogramma en de implementatie 
van de nieuwe Omgevingswet. In dit kader is GL er een voorstander van om 
inwoners hierbij te betrekken om te komen tot minderheidswijsheden en 
meerderheidsbesluiten en zoveel mogelijk van hun expertise gebruik te 
maken. Hierdoor kan een duurzame democratie in een duurzame 
samenleving bewerkstelligd worden. Een goed voorbeeld van betrokkenheid 
van burgers is de initiatiefgroep Slotkwartier en de invulling van het perceel 
de Geveerde Kikker. Tenslotte maakt GL zich zorgen over hoe door de raad 
wordt omgegaan met de resultaten van alle onderzoeken die worden 
uitgevoerd. GL ondersteunt de moties 1 en 2. Op motie 3 wil GL een 
toelichting van het college. GL stelt voor om motie 4 aan te houden en eerst 
kennis te maken met de leden van het platform.  
 
KL  
Mevrouw Luttik-Swart (KL) is tevreden over de stabiele situatie waarin de 
gemeente Bergen zich bevindt. Wel heeft haar fractie een aantal 
aandachtspunten. In dit kader noemt zij de brief van de GGD over de 
wachtlijst en de tekorten. Ook is het wonen een aandachtspunt. Kan in 
september 2017 een voorstel voor een pilot op het gebied van het 
vergunningenbeleid voor tijdelijke bewoning verwacht worden? KL signaleert 
dat ten aanzien van het wonen gewerkt wordt aan doorstroming en om 
projectontwikkelingen te versnellen. Volgens KL is op het gebied van wonen 
nog winst te behalen. Hiervoor dient zij mede namens PvdA, CDA en D66 
een motie in om een raadwerkgroep wonen in te richten. De heer Roem 
(VVD) vraagt hoe het rapport van professor Priemus zich verhoudt tot deze 
motie. Mevrouw Luttik-Swart (KL) antwoordt dat het aan de werkgroep is om 
dit rapport erbij te betrekken. Verder wil haar fractie weten wat de voor- en 
nadelen zijn van het afschaffen van precariobelasting.  
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De heer Damink (KL) brengt naar voren dat de initiatiefgroep Slotkwartier op 
basis van ideeën van gebruikers, omwonenden, verenigingen en 
ondernemers een visie heeft opgesteld. Binnenkort zal de initiatiefgroep de 
diverse gremia informeren over de resultaten van de ingediende plannen. 
Wel dient er een investeringskrediet beschikbaar gesteld te worden. De 
initiatiefgroep verwacht om in de raadsvergadering van oktober 2017 hierop 
terug te komen.   
De heer Zeiler (GB) vraagt zich af of het instellen van een werkgroep niet te 
zwaar is. Wellicht zou een BOT-overleg meer geschikt zijn.  
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
Reactie portefeuillehouders  
Portefeuillehouder Snabilie geeft aan dat het burenakkoord wordt 
meegenomen in BUCH-verband en bezien zal worden in het kader van de 
Omgevingswet. Voor de Omgevingswet is inmiddels een klankbordgroep 
gevormd. De heer Roem (VVD) interrumpeert en vraagt wanneer een burger 
zich kan beroepen op het burenakkoord. Portefeuillehouder Snabilie 
antwoordt dat het burenakkoord nog niet operationeel is. Wel wordt er op dit 
moment gewerkt langs de lijnen van het burenakkoord. De heer Halff (D66) 
herinnert aan de motie die is ingediend om processen op het gebied van de 
ruimtelijke ordening duidelijker te krijgen. Daarbij wordt gewerkt in de geest 
van het burenakkoord.  
Portefeuillehouder Snabilie wijst er verder op dat er geen sprake kan zijn van 
handhaving op het Ecodorp. Er wordt een bestemmingsplan Ecodorp 
gemaakt dat nog aan de raad voorgelegd wordt.  
Verder zegt hij toe dat in september 2017 een pilot op het gebied van 
het vergunningenbeleid voor tijdelijke bewoning verwacht kan worden.  
Voorts zullen de voor- en nadelen in beeld gebracht worden voor het 
afschaffen van precarioheffing voor ondernemers voor alles wat niet met 
kabels en leidingen te maken heeft. De heer Snijder (D66) pleit ervoor om bij 
dit onderzoek de precario op boten en tractoren, zijnde privépersonen,  mee 
te nemen. Portefeuillehouder Snabilie zal dit meenemen.  
 
Portefeuillehouder Mesu meldt dat het college de afgelopen maanden 
regelmatig overleg heeft gevoerd met de initiatiefnemer van Post aan Zee 
om dit onder te brengen bij de Stichting Welzijn Bergen. Uiteindelijk heeft de 
initiatiefnemer aangegeven dat hij het wil voortzetten tot eind 2018. Gezien 
het feit dat het college dit een belangrijk maatschappelijk initiatief vindt, wil 
men de huur verlagen naar 500 euro per maand. Dit betekent dat er 6.000 
euro minder huuropbrengsten zijn, hetgeen in de kadernota is opgenomen. 
Op Veilig Thuis wordt toezicht gehouden door het dagelijks bestuur van de 
GGD. Veilig Thuis valt niet onder de gemeenschappelijke regeling. In 2015 
heeft Veilig Thuis extra personeel gekregen vanwege de wachtlijst. Begin 
2017 heeft door de inspectie controle plaatsgevonden naar de wachtlijst en 
het handelen binnen de wettelijk gestelde termijnen. Hiervoor kreeg men een 
voldoende. Het aantal meldingen neemt toe. Het dagelijks bestuur heeft 
onlangs besloten om extra personeel in te huren. Dit zal leiden tot een 
overschrijding op de begroting. Daarnaast wordt een analyse gedaan naar 
de problematiek, wat er gedaan kan worden om het structureel op te lossen 
en wat de kosten hiervan zijn. Ook wordt gewerkt aan een regionale 
dienstverleningsovereenkomst.  
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Portefeuillehouder Rasch kan verzekeren dat er sprake zal zijn van een open 
discussie over de toekomst van de lagune, waarbij van te voren de uitkomst 
niet zal zijn dat de lagune open blijft. Hierbij zal ook de natuur betrokken 
worden. Door Cinebergen is een aanvraag gedaan voor meer subsidie. Er 
wordt deze zomer een onafhankelijk onderzoek gedaan of die vraag terecht 
is. Daarna zullen de uitkomsten hiervan in het college besproken worden.  
De ambities van het cultuurplatform liggen hoog. Het is niet aan Kranenburgh 
om alle taken van het cultuurplatform op te pakken. Het cultuurplatform wil 
door een onafhankelijke partij ondersteund worden. Zij heeft de wens van 
raad voor een kennismaking met het cultuurplatform overgebracht. Zij kan in 
ieder geval de motie ondersteunen.  
 
Portefeuillehouder Van Huissteden geeft aan dat het idee van een 
groenvoucher wordt meegenomen in het groenbeleidsplan. Dit plan komt in 
januari/februari 2018. Voorheen stond een glasbak op de gemeentewerf. 
Vanwege arbo-technische redenen is die verplaatst. De heer Roem vraagt of 
die bij de in- en uitgang in de berm van het Molenweidje geplaatst kan 
worden. Mede vanwege de veiligheid en het verkeer wordt dit afgeraden. Hij 
vindt motie 1 over de afvalkalender sympathiek, maar wellicht wat vergaand 
om die huis aan huis te bezorgen. Daarnaast is het zo dat volgend jaar de 
manier van het ophalen van het afval mogelijk wijzigt. Wel kunnen inwoners 
die moeite hebben met het raadplegen van de website of de app van de HVC 
bij de gemeente een papieren versie van de afvalkalender opvragen. Ook 
kan informatie over het legen van afvalbakken opgenomen worden in de  
gemeentelijke pagina. Hij raadt de motie af, maar is wel bereid om naar 
oplossingen te zoeken voor mensen die moeite hebben om de afvalkalender 
via de website te raadplegen.  
Hij vraagt zich af of een raadswerkgroep wonen (motie 2) het juiste 
instrument is om met de raad in gesprek te gaan over dit belangrijke 
onderwerp. In dit kader wijst hij op de tijdelijkheid van de werkgroep, de 
openbaarheid en de kosten. Volgens hem dient er via de geëigende weg, het 
presidium, tot een plan gekomen te worden. Ook kan het gekoppeld worden 
aan de commissie bestemmingsplannen. Ondanks dat hij het een 
sympathieke motie vindt, raadt hij die toch af.  
Ten aanzien van motie 3 over de startersleningen geeft hij aan dat hij bereid 
is mee te werken aan het gevraagde onderzoek en om te komen tot een 
voorstel. Hij adviseert wel om het laatste gedachtestreepje bij de 
verzoekpunten weg te halen.  
Tenslotte wil hij motie 5, tariefopbouw afvalstoffenheffing, niet afraden. Wel 
wil hij erop wijzen dat de kostendekkendheid geen verplichting is en dat de 
tariefopbouw van de afvalstoffenheffing in verschillende gemeenten in de 
regio anders is waardoor het lastig is om vergelijkingen te maken.  
 
De voorzitter schorst de vergadering.  
 
Tweede termijn  
De heer Van der Leij (PvdA) herinnert aan zijn vraag om de ervaringen met 
de gebiedsregisseurs in de raad te delen. Verder meldt hij dat zijn fractie 
motie 2 aanhoudt. In motie 3 over de startersleningen wordt het laatste 
verzoekpunt weggehaald.  
Mevrouw Kindt (PvdA) meldt dat motie 1 over de afvalkalender wordt 
aangehouden.  
De heer Zeiler (GB) verklaart dat zijn fractie motie 3 over de startersleningen 
ondersteunt. Verder stemt GB tegen motie 4 en voor motie 5.  
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Portefeuillehouder Mesu zegt toe dat de ervaringen met de 
gebiedsregisseurs in de raad gedeeld zullen worden.  
 

besluit  Het voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2018 en de  daarbij 
behorende begrotingswijziging wordt unaniem aangenomen.  

stemming moties  Motie 1 wordt aangehouden.  
Motie 2 wordt aangehouden.  
Motie 3, ingediend door de fracties van de PvdA, KL en het CDA, wordt na 
wijziging (motie 3’) unaniem aangenomen.  
Motie 4, ingediend door de fracties van D66, KL en het CDA, wordt 
aangenomen. De fracties van D66, KL, CDA en PvdA stemmen voor de 
motie. De fracties van GL, VVD en GB stemmen tegen de motie.   
De heer Van der Leij (PvdA) geeft als stemverklaring dat de PvdA voor de 
motie stemt waarbij hij de wens uitspreekt om voor de begrotingsbehandeling 
een gesprek te laten plaatsvinden.  
Motie 5, ingediend door het CDA, KL en PvdA, wordt unaniem aangenomen.  

 

PERSONELE AANGELEGENHEDEN 
 

agendapunt  5.  Voorstel betreft het verlenen van eervol ontslag aan de griffier en 
het benoemen van de nieuwe griffier 

voorgesteld 
besluit 

Op grond van artikel 107 van de Gemeentewet en artikel 8:1 van de 
CAR/UWO aan mevrouw drs. M.G.J. Veeger met ingang van 1 augustus 
2017 eervol ontslag te verlenen als griffier van de gemeente Bergen. 
Dhr. Heerdink met ingang van 1 augustus te benoemen tot griffier van de 
gemeente Bergen. 

besluit  Conform besloten.  

 

agendapunt  6.  Beëdiging van de heer S. Heerdink als interim griffier   

voorgesteld 
besluit 

De heer Heerdink wordt beëdigd als interim griffier.  

 
 

agendapunt  7. Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 6 juli 2017 


