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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
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voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

Mw. M. 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. 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), dhr. C. Roem (VVD), dhr. M. 
Smook (KL), 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.J. Pothast 

afwezig 
 

mw. A. Paping (VVD) en dhr. J.A.M. Haring (GB) 

 

agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er zijn geen vragen. 

 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

De heer Van Leijen (GB) dient een motie vreemd aan de orde van de 
vergadering in inzake het opzetten van een online platform voor bewoners.  

besluit De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

agendapunt  3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 28 maart
 2017 

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

- De heer Van Leijen (GB) verzoekt bij nummer 2017-06 over de 
duinrand een concreet jaartal te vermelden. De voorzitter zegt toe 
het jaartal 2017 toe te laten voegen. 

- Mevrouw Braak-Van Kasteel (GL) vraagt bij nummers 2017-04 en 05, 
die toegevoegd worden aan nr. 2017-03, een toelichting op het 
proces van afronding van deze onderwerpen. De voorzitter zal hier 
later op terugkomen.  

besluit De lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 28 maart 2017 wordt 
vastgesteld.  

 

agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 11 tot en met week 14 

samenvatting 
besprokene  

- De heer Zeiler (GB) refereert aan het Oude Hof. Hij verzoekt de 
toezegging van de portefeuillehouder tijdens de presentatie om alle 
relevante bedragen van het budget toe te lichten, op de officiële 
toezeggingenlijst te vermelden. De voorzitter zegt toe deze 
toezegging toe te laten voegen.  

- Mevrouw Ouëndag (GL) vraagt naar aanleiding van nummer 13, 
Wob-verzoeken Stichting Mooier Bergen, hoe het college dit 
document afhandelt. De voorzitter meldt dat alle Wob-verzoeken 
zoals wettelijk voorgeschreven, worden afgehandeld.  

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 schriftelijke vragen van de fractie 
 Gemeentebelangen inzake Oude Hof 

besluit 
 

De beantwoording van de schriftelijke vragen van GB wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft de wijzigingen van de Huisvestingsverordening 
Bergen 2015 vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

Vast te stellen de volgende wijziging van de Huisvestingsverordening 
gemeente Bergen 2015: 
I. 
Aan artikel 8 wordt een derde lid toegevoegd luidende: 
Artikel 8, derde lid 
Onverminderd artikel 12, derde lid, van de Huisvestingswet 2014 behoort tot 
de woningzoekenden, zoals bedoeld in het eerste lid, de woningzoekende 
zoals bedoeld in artikel 28 van de Huisvestingswet 2014. 
II. 
Artikel I van dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van 
de Wet van 14 december 2016 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 
inzake de huisvesting van vergunninghouders. 

samenvatting 
besprokene 

Mevrouw Luttik-Swart (Kies Lokaal) dient een motie (1) in.   
De voorzitter meldt dat de motie van Kies Lokaal ook ondersteund wordt door 
het CDA, PvdA en D66. 
 
De heer Van Leijen (GB) verzoekt om een toelichting op de motie om als 
gemeente voor bank te spelen, want het bankstelsel functioneert op andere 
wijze dan hier voorgesteld. Banken toetsen de financiële situatie van 
aanvragers van leningen en dat is hier niet het geval. Bovendien heeft de 
gemeente een potje beschikbaar voor woningaanpassingen.  
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Mevrouw Luttik-Swart (Kies Lokaal) meldt dat het om een revolverend fonds 
gaat, zodat mensen tijdelijk een lening krijgen en deze ook weer terugbetalen 
tegen 0% rente. 
De heer Van der Leij (PvdA) meldt dat SVN dit nieuwe instrument heeft 
ontwikkeld en dat de motie verzoekt om hier onderzoek naar te doen. Het 
gaat om mensen die een woning bezitten en noodzakelijke verbeteringen niet 
uit eigen inkomen kunnen financieren.  
De heer Van Leijen (GB) benadrukt dat mensen de lening wel moeten 
terugbetalen en dat zal niet eenvoudig zijn bij financiële krapte.   
De heer Halff (D66) sluit zich hierbij aan. Het onderzoek is erop gericht om 
alle voor- en nadelen in beeld te brengen en daar zal dit aspect onderdeel 
van uitmaken. 
 
Reactie portefeuillehouder  
Portefeuillehouder Snabilie neemt de motie over en wil graag onderzoek 
gaan doen. Het gaat om het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting dat een 
aantal leningen aanbiedt en dit is er een van. 
 

besluit De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.  

stemming motie De motie van het CDA, Kies Lokaal, PvdA en D66 wordt unaniem 
aangenomen. 

 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  5. Voorstel betreft het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 en de 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

 
- het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 en de daarin opgenomen 

speerpunten vast te stellen;  
- in te stemmen met de uitvoering van de onderstaande maatregelen uit de 

duurzaamheidsagenda: 

 Duurzaam wonen en leven 
o Woningtype – wijkgericht aanpak bestaande koopwoningen 
o Duurzaam Bouwloket 
o Subsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren 
o Energieneutrale koopwoningen nieuwbouw 
o Duurzaamheidslening Particulieren en VVE 
o Woningbouwafspraken corporaties   

 Duurzaam ondernemen 
o Energiebesparing bedrijven 
o Keurmerken ECO XXI/Green Key/Fairtrade 
o Educatie 
o Denktank / Duurzame heldenmarkt 

 Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering 
o Verduurzaming eigen vastgoed 
o Bouw een duurzame organisatie 
o Zon op eigen vastgoed 
o Haalbaarheidsonderzoek Zon-transferium / Zonnepark 
o Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar  
o Nieuwe laadpalen elektrisch vervoer 

 
- voor de uitvoering van de in het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 

genoemde maatregelen in 2017 tot en met 2020 een budget van € 
511.500,- beschikbaar te stellen; 

- de bij dit voorstel behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
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samenvatting 
besprokene 

Eerste termijn  
De heer Swart (Kies Lokaal) dient een motie (2) in. In de overwegingen van 
de motie wordt genoemd dat bijna 25% van de CO2-uitstoot veroorzaakt 
wordt door het verkeer en vervoer met name in de zomermaanden en drukke 
perioden. Het college wordt verzocht een onderzoek te starten naar 
mogelijkheden tot verbetering van bereikbaarheid, optimalisatie van 
parkeervoorzieningen en dit voor 1 oktober 2017 aan de raad voor te leggen 
en aan de hand van de resultaten met een voorstel te komen om voor 2018 
en 2019 een bedrag uit de parkeerinkomsten te reserveren voor deze 
doeleinden.  
 
De heer Roem (VVD) ondersteunt de eerste overweging, maar alle 
parkeerinkomsten gaan naar de algemene reserve en hier worden geen 
potjes van gevormd voor specifieke doeleinden. Deze reservering kan via de 
begroting plaatsvinden.  
 
Mevrouw Groen-Bruschke (GL) vraagt of de gemeente de groep vrijwilligers, 
verenigd in de coöperatie Bergen Energie blijft ondersteunen, want zij 
kunnen wellicht helpen bij het behalen van de beschreven doelstellingen. In 
de commissievergadering heeft GL voorgesteld wijken waar het 
energieverbruik verlaagd gaat worden, uit te nodigen zichzelf aan te melden, 
maar uit overleg met ondernemers blijkt dat het beter is wanneer de 
gemeente het initiatief neemt. Zij verzoekt de portefeuillehouder het proces 
van de uitvoeringsagenda toe te lichten en de raad door de nieuwsbrief of 
informatieavond blijvend te informeren.  
 
De heer Zeiler (GB) meldt twee onderwerpen waarvoor een amendement (A) 
is opgesteld, aangezien deze volgens GB niet tot de taken van de gemeente 
behoren. Het gaat daarbij om het voor vier jaar vaststellen van een fors 
budget voor energieneutrale koopwoningen en nieuwbouw en het maken van 
woningbouwafspraken met de corporaties. De inspanningen van 
klimaatneutraal bouwen komen ten goede aan de waarde van het pand en 
leiden tot lagere energielasten voor de eigenaar. Bovendien is duurzaamheid 
een interessante markt geworden. GB ziet de voorgestelde subsidiëring 
daarom niet primair als een gemeentelijke taak, die bovendien zou kunnen 
uitmonden in inkomensbeleid. De afspraken over duurzaam bouwen vallen 
reeds onder de prestatieafspraken met Kennemer Wonen. Hij stelt voor de 
volgende maatregelen te schrappen: energieneutrale koopwoningen en 
nieuwbouw en woningafspraken corporaties, bij het derde beslispunt het 
budget te verlagen naar 111.500 euro, omdat de twee doelen niet 
gesubsidieerd dienen te worden. De motie is sympathiek, maar het gehele 
parkeerbeleid van alle kernen dient integraal en in totaliteit beoordeeld te 
worden.  
 
De heer Snijder (D66) sluit zich aan bij de heer Zeiler met betrekking tot de 
motie. Hij constateert dat er geen specifieke potjes worden gecreëerd, 
daarom dient de algemene reserve te worden aangesproken. Hij is benieuwd 
naar de reactie van de portefeuillehouder op het amendement van GB. D66 
en PvdA dienen een amendement (B) in dat voorstelt het besluit als volgt aan 
te vullen: ‘jaarlijks de voorgestelde activiteiten en bijbehorende budgetten te 
evalueren en deze te bevestigen of aan te passen’. In de wereld van 
duurzame maatregelen gaan de ontwikkelingen snel en inzichten en kosten 
veranderen evenredig mee. Voorgestelde activiteiten kunnen over drie jaar 
achterhaald zijn of om aanpassingen vragen. De raad wil de vinger aan de 
pols houden en zo mogelijk gewenste aanpassingen ruimte bieden. 
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De heer Van der Leij (PvdA) heeft voorgaand amendement samen met D66 
opgesteld. Hij ondersteunt het amendement van GB, want dat komt redelijk 
overeen met het eigen amendement. De motie past goed in het 
parkeerbeleid, maar komt eigenlijk te vroeg, want op dit gebied zijn allerlei 
smart mobility toepassingen ontwikkeld en deze nieuwe mogelijkheden 
moeten bij het formuleren van het parkeerbeleid betrokken worden.  
 
Mevrouw Groen-Bruschke (GL) is van mening dat het amendement van GB 
ertoe leidt dat niet één bouwbedrijf duurzaam gaat bouwen, want de 
ontwikkeling van bouwplannen duurt soms jaren. De doelstelling van 
duurzaamheid is het zuinig omgaan met fossiele brandstoffen en vanwege 
de CO2-uitstoot moet er minder gas en elektriciteit worden gebruikt. Daarom 
heeft de gemeente een grote taak bij het stimuleren van zoveel mogelijk 
duurzaam bouwen. Het amendement van GB wordt niet gesteund.  
 
De heer Van Leijen (GB) heeft dit amendement opgesteld omdat duurzaam 
bouwen een normaal uitgangspunt moet zijn en het stimuleren hiervan geeft 
een verkeerd signaal af. 
  
De heer Ooijevaar (CDA) ondersteunt het duurzaamheidsbeleid. Hij vraagt of 
de duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd zullen worden wanneer het 
amendement van GB wordt overgenomen. Het CDA ondersteunt het 
amendement van D66 en PvdA. De motie maakt onderdeel uit van het 
parkeerbeleid.  
 
De heer Roem (VVD) stemt in met het duurzaamheidsbeleid, maar het is 
jammer dat het Cittaslow keurmerk niet is opgenomen, ook niet bij het 
economische beleid. Hij stemt in met het amendement van D66 en PvdA. Hij 
attendeert op het feit dat in 2008 of 2009 een motie van de VVD over een 
kader en richtlijnen voor duurzaam bouwen is overgenomen. Deze motie is 
nog steeds leidend voor duurzame woningbouwprojecten.  
 
Reactie portefeuillehouder  
Portefeuillehouder Rasch gaat in op het amendement van GB, dat voorstelt 
om geen subsidie te verstrekken omdat de markt zelf overtuigd moet raken 
van het belang van duurzaam bouwen. Uit de praktijk blijkt echter dat men 
nog niet zo ver is. Partijen moeten nog steeds gestimuleerd worden om 
energieneutraal te bouwen en daarom is er nog steeds subsidie nodig. 
Bovendien is er nog veel regelgeving die blokkerend werkt. Zij heeft 
toegezegd de raad aan de voorkant te betrekken bij de evaluatie en de 
keuzes voor het duurzaamheidsbeleid voor het jaar erna. Voor dit jaar en 
volgend jaar zal de subsidie als instrument gebruikt worden om ontwikkelaars 
en bouwers te stimuleren om energieneutraal te bouwen. Alle overheden en 
bedrijven zijn zich bewust van de grote ambitie en met dit budget kunnen de 
doelstellingen zeker behaald worden. De gemeente zal in gesprek blijven 
met bouwers en ondernemers en de raad zal betrokken worden bij de 
ontwikkelingen. De motie wordt daarom ontraden. 
 
De heer Zeiler (GB) vraagt of de genoemde termijn van een evaluatie na 
twee jaar past bij beide moties. 
 
Portefeuillehouder Rasch meldt in reactie op de twee amendementen dat zij 
voorstander is van het handhaven van subsidie voor energieneutrale 
nieuwbouw. Het amendement van GB wordt ontraden en het amendement 
van D66 en PvdA voor een jaarlijkse evaluatie wordt ondersteund, want 
daarmee kan er elk jaar worden bijgestuurd op het duurzaamheidsbeleid. 
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Portefeuillehouder Van Huissteden heeft al een aantal malen toegezegd dat 
het parkeerbeleid wordt geëvalueerd en indien mogelijk wordt al voor de 
zomer gestart. Wellicht kan een werkgroep zich buigen over alternatieve 
scenario’s en maatregelen zodat er een integrale en brede aanpak ontstaat 
die niet alleen gericht is op gastvrij parkeren. Via het presidium zal hij voor 
het zomerreces een voorstel toesturen voor de start van de discussie. 
Hij stelt voor de motie niet over te nemen, omdat deze wordt meegenomen in 
het parkeerbeleid.  
De voorzitter constateert dat de raad akkoord gaat met het voorstel van de 
portefeuillehouder.  
  
Tweede termijn 
De heer Zeiler (GB) gehoord de argumenten en meningen, blijft van mening 
dat er oneigenlijk gesubsidieerd wordt, maar gezien de toegezegde evaluatie 
van de portefeuillehouder na een jaar en de alsdan nieuwe 
raadssamenstelling en voortschrijdend duurzaamheidsbeleid, trekt hij het 
amendement in en zal het amendement van D66 en PvdA ondersteunen. De 
motie benadrukt dat het probleem belangrijk genoeg is om apart aan de orde 
te stellen. 
De voorzitter concludeert dat GB het amendement intrekt.  
 
De heer Swart (Kies Lokaal) is blij met de toezegging van de 
portefeuillehouder en houdt de motie daarom aan.  
 
Mevrouw Groen-Bruschke (GL) vindt het duurzaamheidsbeleid niet 
duurzaam genoeg. De gemeente dient veel meer het voortouw te nemen en 
het duurzaamheidsaspect dient in elke beslissing meegenomen te worden. 
Zij sluit zich aan de opmerkingen van de VVD over Cittaslow, want dit past 
binnen het streven naar een bewust leven in de moderne tijd. GL en de VVD 
zullen in de toekomst een informatieavond organiseren waarin duidelijk wordt 
gemaakt dat het goed is om te groeien, mits het bewust gebeurt. Het 
amendement van D66 en PvdA wordt ondersteund. De voorzitter brengt het 
amendement van D66 en PvdA in stemming 

stemming over 
amendement B 

Unaniem aangenomen 

besluit Het geamendeerde duurzaamheidsbeleidsvoorstel 2017-2020 en de 
bijbehorende begrotingswijziging worden unaniem aangenomen. 

 

agendapunt  6. Voorstel betreft de verordening Sociaal Domein gemeente Bergen 
2017 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

De Verordening sociaal domein gemeente Bergen 2017 vast te stellen; 
En bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 
 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Roem (VVD) verlaat de zaal. 
 
Eerste termijn 
Mevrouw Kindt (PvdA) licht de door haar ingediende motie (3) toe.  
Zij constateert dat het eigen aandeel in de schoonmaakvoorzieningen 
onevenredig stijgt. Volgens de portefeuillehouder zit men vast aan de 
aanbesteding. Tot 120% inkomen betaalt men een eigen aandeel van € 4,87 
per uur en bij 130% betaalt men al € 12,37. Zij stelt voor bij de nieuwe 
aanbesteding dit aandeel in 2018 gestaffeld te verhogen. De conclusie van 
de motie is daarom: draagt het college op bij de nieuwe aanbesteding het 
eigen aandeel in de schoonmaakvoorziening voor de gebruikers geleidelijk 
duurder te laten worden. Er mag geen onevenredige inkomensdaling 
ontstaan bij afname van de schoonmaakvoorziening.  
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Mevrouw Ouëndag (GL) vindt goede en goed toegankelijk zorg heel 
belangrijk. Zij complimenteert de portefeuillehouder en de betrokken 
ambtenaren voor het voorstel. De nieuwe verordening zal zich in de praktijk 
moeten bewijzen. Hoe vindt de monitoring van de kwaliteit en de continuïteit 
van de zorg plaats? Hoe functioneert deze verordening in relatie tot de 
ondersteuningsvraag van de inwoners? Hoe gaat de terugkoppeling aan de 
raad verlopen en hoe wordt de raad op de hoogte gehouden bij tussentijdse 
wijzigingen van de verordening? De motie van de PvdA wordt ondersteund.  
 
De heer Houtenbos (VVD) stemt in met de verordening met de volgende 
aandachtspunten. Er moet voor gezorgd worden dat omdat allerlei wetgeving 
in een verordening wordt ondergebracht, de regels over privacy voldoende 
gewaarborgd worden. Daarom dient er in de organisatie voldoende privacy 
bewustzijn te zijn. VNG heeft onderzoek gedaan bij 90 gemeenten en daaruit 
blijkt dat rekening moet worden gehouden met een tekort op het sociale 
domein. Bovendien blijkt het bij gemeenten te ontbreken aan helder beleid 
en sturing op financiële effecten. De portefeuillehouder wordt om een reactie 
gevraagd. Kan de BUCH-organisatie alle bij eerdere agendapunten uit te 
voeren onderzoeken behappen en wat zijn de financiële consequenties?  
 
De heer Van Leijen (GB) is blij met de verordening en de te realiseren doelen 
door middel van maatwerk. Hij verzoekt de PvdA in de motie ook het woord 
‘maatwerk’ te vermelden, want dat biedt meer mogelijkheden voor de 
dienstverlening. Mevrouw Kindt (PvdA) antwoordt dat de portefeuillehouder 
een aantal malen heeft gezegd dat maatwerk al wordt toegepast, daarom 
komt dit woord niet in de motie terug. De heer Van Leijen (GB) kent een 
aantal mensen dat vastzit aan het aantal uren. Daarom lijkt geen sprake te 
zijn van maatwerk. Hij verzoekt de portefeuillehouder samen het gewenste 
effect van maatwerk en de effectiviteit te evalueren in februari 2018.  
 
Mevrouw Grooteman (CDA) geeft complimenten voor de verordening, die de 
vertaling vormt van het beleidskader dat de raad in 2016 heeft vastgesteld. 
De verordening biedt de kans voor het verlenen van maatwerk aan cliënt en 
mantelzorger. Het voorstel van het college wordt ondersteund. Zij wacht de 
reactie van de portefeuillehouder op de motie af. De inbreuk op de privacy is 
een aandachtspunt. Daarom wordt de portefeuillehouder verzocht om een 
informatieavond over alle aspecten rond privacy te organiseren. 
  
De heer Halff (D66) biedt complimenten aan voor dit sluitstuk van een lang 
proces. Eerst wordt de reactie van de portefeuillehouder op de motie van de 
PvdA afgewacht. In het presidium is al een verzoek gedaan voor het 
organiseren van een informatieavond over privacy en het aspect van 
datalekken.  
 
Mevrouw Glas-de Raadt (Kies Lokaal) sluit zich aan bij de complimenten. De 
motie van de PvdA wordt ondersteund. Het is jammer dat het uitgebreide 
rapport over cliëntondersteuners na de commissiebehandeling is 
toegestuurd, terwijl het al in juli 2016 was afgerond.  
De heer Houtenbos (VVD) meldt dat eerst de reactie van de 
portefeuillehouder op de motie van de PvdA wordt afgewacht. De motie van 
Kies Lokaal, PvdA, CDA en D66 wordt ondersteund.  
 
Mevrouw Glas-de Raadt (Kies Lokaal) dient een motie (4) over de 
blijverslening in.  
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Reactie portefeuillehouder  
Portefeuillehouder Mesu bedankt voor de complimenten, die zijn zeker op 
hun plaats voor de ambtelijke organisatie. Hij verzoekt de PvdA de motie aan 
te houden omdat de algemene voorziening schoonmaakondersteuning voor 
het zomerreces wordt geëvalueerd met het oog op óf het verlengen van het 
huidige contract met een jaar (voor 1 juli dient de huidige aanbieder te 
worden geïnformeerd) of een nieuwe aanbesteding. Het idee van een staffel 
is niet zo slecht, maar er kan ook besloten worden tot het laten vervallen van 
de eigen bijdrage. Dat zal blijken uit de evaluatie. Het is een bevoegdheid 
van de raad om de verordening vast te stellen en aan te passen. Er is al een 
eerste klanttevredenheidsonderzoek geweest en uiteraard is het verplicht om 
deze elk jaar uit te voeren. Deze onderzoeken worden aan de raad 
voorgelegd. Het bewustzijn van privacy is in de organisatie zeker aanwezig, 
maar hij zegt toe dat hij een informatieavond voor de raad gaat 
organiseren waarin alle privacyaspecten aan de orde komen. Op dit 
moment zijn de cijfers over het budget 2016 nog niet bekend, maar het lijkt er 
voorlopig op dat het gaat meevallen. Er is zeker sprake van sturen op 
financiële effecten. De uit te voeren onderzoeken kost zeker ambtelijke inzet, 
maar er is al veel informatie beschikbaar. In september komt de 
huisvestingsverordening aan bod en daarbij kan de motie van Kies Lokaal 
worden betrokken. Hij kan niet beloven dat er in februari 2018 al een 
evaluatie plaatsvindt, omdat men dan pas een half jaar aan het werk is. 
Portefeuillehouder Mesu zegt toe tussentijds de stand van zaken of 
eventuele wijzigingen van een aantal onderdelen aan de commissie toe 
te lichten, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Wanneer deze 
verordening wordt aangenomen, dan hoeven mensen met een inkomen tot 
150% van het minimumloon geen eigen bijdrage meer te betalen voor de 
maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp. Voor de 
schoonmaakondersteuning geldt dit nog niet.  
 
De heer Van Leijen (GB) vindt met name het maatwerk bij huishoudelijke 
hulp van belang in het kader van het flexibel benutten van het aantal 
toegekende uren. 
 
Portefeuillehouder Mesu meldt dat aanbieders geen voorstander zijn van het 
opsparen van uren die daarna in een keer worden ingehaald, aangezien er 
dan personeelstekort kan ontstaan. De maatwerkvoorziening ziet er wel op 
dat het aantal beschikbare uren verdeeld kan worden over de weken. 
Hopelijk wordt met meer communicatie duidelijk dat de privacy van de 
aanvragers wordt gewaarborgd. De motie van Kies Lokaal zal worden 
uitgevoerd. De cliëntondersteuning zal in de publicaties voor de inwoners 
toegelicht worden, omdat inwoners niet altijd bekend zijn met de regels.  
 
Tweede termijn 
Mevrouw Ouëndag (GL) vindt goede toegankelijkheid van de inwoners tot de 
zorg met goede privacybescherming, goede onafhankelijke monitoring van 
de aanbieders van de zorg en klachtenafhandeling van groot belang. GL 
ondersteunt het voorstel. 
 
Mevrouw Kindt (PvdA) houdt de motie aan.   

besluit Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

stemming over 
motie 

De motie van Kies Lokaal, CDA, PvdA en D66 over de blijverslening wordt 
unaniem aangenomen.  

 
 



bladzijde 9 van 9 

 

agendapunt  Motie Vreemd aan de orde van de vergadering 
 

samenvatting 
besprokene 

De heer Van Leijen (GB) licht de motie vreemd aan de orde van de 
vergadering toe die namens alle fracties wordt ingediend over het meten van 
draagvlak bij de bewoners en om de lokale democratie te vernieuwen. Het 
college wordt verzocht om een online platform op te zetten zoals in Hollands 
Kroon, en de onderzoeksresultaten in combinatie met de resultaten van de 
raadsbrede bijeenkomst ‘Burgers betrekken’ in het derde kwartaal 2017 aan 
de raad te doen toekomen.  
 
De voorzitter meldt dat er al veel instrumenten beschikbaar zijn om burgers 
te betrekken en de raad organiseert hiervoor in het tweede kwartaal een 
speciale informatiedag. Zij zegt toe te voldoen aan het verzoek om een 
onderzoek uit te voeren. Er is met Hollands Kroon al contact geweest 
en er is informatie opgevraagd. Deze informatie zal vóór de 
informatiedag aan de raad worden toegestuurd.  
 
 

stemming over 
motie 

De voorzitter concludeert na stemming dat de motie unaniem wordt 
aangenomen.  
 

Agendapunt 7. Sluiting 

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

 

Bergen, 13 april 2017 

 


