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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  

gemeente Bergen gehouden op 14 december 2017  
(met uitloop op 19 december 2017) 

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

 

Voorzitter mw. H. Hafkamp 

Raadsgriffier dhr. S. Heerdink 

Aanwezige 

raadsleden 

mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L. Damink (KL), mw. T. Glas (KL), mw. S. 
Groen-Bruschke (GL), dhr. H. Haring (GB), 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), mw. A. Paping (VVD), dhr. C. Roem 
(VVD), dhr. M. Smook (KL), dhr. S. Swart (KL), dhr. F.D. Zeiler (GB) en dhr. D. 
Zwart (CDA), mw. W. Grooteman (CDA; vanaf 20:00 uur tot 22:15 uur), dhr. 
M. Wals (D66) 

Aanwezige 

collegeleden 

dhr. J. Mesu, dhr. P. van Huissteden, mw. O. Rasch, dhr. H. Snabilie 

Gemeente-

secretaris 
M. Schoor 

Afwezig dhr. J. Snijder (D66) 14 + 19/1, dhr. C. Roem (VVD) 19/1, mw. W.A.T. 
Grooteman (CDA) 19/1, dhr. L.J. Damink (KL) 19/1 

 

Agendapunt  0. Vragenhalfuur 

Samenvatting 

besprokene 

Er heeft zich niemand gemeld voor het vragenhalfuur.  

 

Agendapunt  1. Opening 

Samenvatting 

besprokene 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Bericht van verhindering 
is ontvangen van de heer Snijder (D66).  

 

 Mededeling 

Samenvatting 

besprokene 

Dhr. Van Leijen meldt dat de fractie van Gemeentebelangen en dhr. Zeiler uit 
elkaar gaan. Dhr. Zeiler bevestigt dit en zal zijn raadswerk voortzetten onder 
de naam fractie Zeiler. 

 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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Agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

Samenvatting 

besprokene 

Er worden drie moties vreemd aan de agenda ingediend. Behandeling vindt 
plaats aan het einde van de agenda. Dit kan betekenen dat ze pas tijdens de 
uitloopavond van 19 december ter sprake komen. 
Dhr. Roem (VVD) meldt dat hij bij de bespreking van agendapunt 16 (evaluatie 
sociaal domein) de zaal verlaat. Dit in verband met de werkzaamheden die zijn 
werkgever in dit dossier voor de gemeente Bergen uitvoert. 

 
 

Agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 28-11-2017 

Besluit 

 

De heer van Leijen (GB) informeert naar de stand van zaken met betrekking 
tot toezegging 2017.06 (Startnotitie manege Duinrand). 

Wethouder Snabelie geeft aan in gesprek te zijn met betrokkene en zegt toe 
volgende week via de nieuwsbrief de raad nader te informeren.  

 

Agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 40 tot en met week 44 

Samenvatting 

besprokene 
 

De leden van de raad stellen de verzamellijst ingekomen stukken week 45 tot 
en met 49 zonder opmerkingen vast.  

 

Agendapunt 3.c. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake 
staatssteun anterieure overeenkomst 

Samenvatting 

besprokene 
 

De heer Houtenbos heeft de antwoorden ontvangen en geeft aan van mening 
te blijven verschillen met het college over de mogelijkheid en wenselijkheid 
advies in te winnen de Europese Commissie. 

 

Agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie KL inzake 
bouwlocatie T&O 

Samenvatting 

besprokene 
 

De fractie gaat akkoord met de beantwoording. De heer Zeiler (fractie Zeiler) 
stelt aanvullende vragen over het binnenterrein en de schuur. Wethouder Van 
Huissteden geeft aan dat Kennemer Wonen nog onderzoekt. Daarvan is hij 
afhankelijk. 

 

Agendapunt  4. Benoemingen 

Voorgesteld 

besluit 

Op voordracht van de fractie Gemeentebelangen BES mw. M.E. de Jongh te 
benoemen tot (burger-)commissielid namens GBB 

Op voordracht van de fractie Groen Links mw. F. Krijtenburg te benoemen tot 
(burger-)commissielid namens GL  

Besluit De raad gaat akkoord met beide benoemingen  
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HAMERSTUKKEN 
 

Agendapunt  5. Voorstel betreft de regionale detailhandelsvisie Regio Alkmaar vast 
te stellen 

Stemverklaringen Er wordt een stemverklaring afgelegd door de fracties Groen Links en Zeiler. 
Beide geven aan in te stemmen met de detailhandelsvisie. Groen Links ziet 
graag nog de antwoorden op de gestelde schriftelijke vragen en zal dan 
mogelijk aanvullende vragen stellen. 
De heer Zeiler geeft aan dat het een regionale visie betreft, waarin onderdelen 
zijn opgenomen die niet helemaal passend zijn voor Bergen. Hij zal hierop 
attent blijven. 

Voorgesteld 

besluit 

De regionale detailhandelsvisie Alkmaar vast te stellen 

Besluit De visie wordt unaniem vastgesteld 

 

Agendapunt  6. Voorstel betreft de belastingverordeningen 2018 vast te stellen 

Voorgesteld 

besluit 

De volgende verordeningen vast te stellen: 

- Afvalstoffenheffing 
- Forensenbelasting 
- Kwijtschelding 
- Leges en tarieventabel 
- Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 
- Marktgelden 
- OZB 
- Parkeerbelastingen 
- Precariobelasting en tarieventabel 
- Precariobelasting kabels en leidingen 
- Rioolheffing 
- Aansluitvoorwaarden riolering 
- Toeristenbelasting 
- Watertoeristenbealsting 

Besluit Zonder discussie stemmen de leden van de raad in met de betreffende 
verordeningen.  

 

Agendapunt  7. Voorstel betreft de parkeerverordening 2018 vast te stellen 

Voorgesteld 

besluit 

De verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van 
vergunningen voor parkeren vast te stellen 

Besluit Zonder discussie stemmen de leden van de raad in met de betreffende 
verordening. 
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Agendapunt  8. Voorstel betreft in te stemmen met het Ruimte-voor-ruimte-initiatief 
Koogerweg 1, Jaagkade 5 en Idenslaan naast nummer 23 

Voorgesteld 

besluit 

In principe in te stemmen met het Ruimte voor ruimte initiatief dat uitgaat van 
het saneren van de bebouwing op de percelen Koogerweg 1 en Jaagkade 5 en 
de bouw van vier (compensatie) woningen aan de Idenslaan naast nummer 
23. 

Besluit Het voorstel wordt als bespreekpunt behandeld op de uitloopavond van 19 
december 2018 

 

Agendapunt  9. Voorstel betreft de zienswijze op de begrotingswijziging op de 
programmabegroting van de werkorganisatie BUCH vast te stellen 

Voorgesteld 

besluit 

De zienswijze van de gemeente Bergen op de begrotingswijziging van de 
BUCH-organisatie vast te stellen. 

Besluit Het voorstel wordt als bespreekpunt behandeld op de uitloopavond van 19 
december 2018 

 

Agendapunt  10. Voorstel betreft de mutaties uit de financiële rapportage (FIRAP) 
2017 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

Voorgesteld 

besluit 

1. De mutaties uit de FIRAP 2017 betreffende de autonome wijzigingen, 
nieuw beleid en investeringen vast te stellen 

2. De reserve Niet gesprongen explosieven op te heffen en het budget dat 
vrijvalt aan de algemene reserve toe te voegen 

3. Om in verband met aanpassing van de fasering van de bouw van de 
sporthal in Egmond €116.000,- aan plankosten 2017 budgetneutraal 
over te hevelen naar 2018 door storting in en uitname uit de algemene 
reserve 

4. De bij beslispunt 1 t/m 3 behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

Besluit Zonder discussie stemmen de leden van de raad in met het betreffende 
voorstel. 

 

Agendapunt  11. Voorstel betreft het niet opheffen van de geheimhouding van de 
residuele grondwaardeberekening De 7 dorpelingen en het taxatierapport 
nav een WOB-verzoek 

Voorgesteld 

besluit 

In te stemmen met het laten voortduren van de geheimhouding op de residuele 
grondwaardeberekening van De 7 Dorpelingen en het taxatierapport van de 
onafhankelijke deskundige. 

Samenvatting 

besprokene 

De heer van Leijen (GB) geeft aan dat zijn fractie tegen het voorstel zal 
stemmen. Het is niet nodig deze informatie geheim te houden.  
De heer Roem (VVD) en mevrouw Braak- van Kasteel (GL) sluiten zich daarbij 
namens hun fractie aan.  

Stemming Voor het voorstel stemmen: D66(2), PvdA (2), CDA(2) en KL (6) 
Tegen het voorstel stemmen: VVD (3), GL (3) en GB (3) 

Besluit Het voorstel is aangenomen en de geheimhouding blijft van kracht. 
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BESPREEKSTUKKEN 
 

Agendapunt  12. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties 

Voorgesteld 

besluit 

1. De 'Nota beantwoording van zienswijzen en wijzigingen vast te stellen';  

2. Het bestemmingsplan 'Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en 
vrijkomende locaties', de planMER inclusief aanvulling hierop en de overige 
bijbehorende stukken gewijzigd vast te stellen; 

3. Het Beeldkwaliteitsplan 'Voetbalcomplex Egmonderstraatweg in Egmond 
aan den Hoef' gewijzigd vast te stellen en toe te voegen aan de Welstandsnota 
Bergen 2004; 

4. Conform artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen aangezien de 
gemeente opdrachtgever is en de kosten niet hoeven te worden verhaald; 

5. Tot aankoop van de gronden, kadastraal bekend Egmond, sectie B, nummer 
1084, 168, 1314, 769 en 857; 

6. De boerderij, de recreatiewoning en alle gronden tijdelijk te verhuren en in 
beheer te geven; 

7. De boerderij en recreatiewoning + overige opstallen na realisatie van het 
voetbalcomplex te verkopen. 

8. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de benodigde 
investeringskredieten ad € 2.669.800,-. 

9. Akkoord te gaan met de uitnamen uit de algemene reserve van € 1.244.600 
in 2017 (aankoop grond en opstallen), €750.000,- in 2019 (aankoop 
clubgebouwen clubs) en €150.000,- in 2020 (sloopkosten 
clubgebouwen/opstallen voetbalclubs). 

10. Vaststellen van de bijgaande begrotingswijziging. 

Samenvatting 

besprokene 

Het woord wordt gevoerd door: Mw. Luttik-Swart (KL), dhr. Zeiler (fractie 
Zeiler), dhr. Zwart (CDA), Mw. Groen (GL), dhr. van der Leij (PvdA), dhr. Halff 
(D66), dhr. Haring (GB) en dhr. Roem (VVD) 

Verschillende fracties (KL, CDA, PvdA, D66 ) geven aan te kiezen voor de 
centrale locatie aan de Egmonderstraatweg en de bollenvelden te 
compenseren. Andere fracties (Zeiler, GL, GB, VVD) geven op de betreffende 
locatie de voorkeur aan de bestaande bollenvelden en pleiten voor het zoeken 
van een alternatieve locatie. 

Voorts wordt gesproken over het aantal benodigde voetbalvelden (4 of 5), 
demografische ontwikkelingen, parkeren, de te maken kosten en 
natuur(compensatie). In het verlengde wordt gesproken over de mogelijkheden 
voor een sporthal. 

Wethouder Van Huissteden zal de raad, naar aanleiding van een vraag van de 
heer Zwart (CDA), actief te informeren over de aaltjes-verontreiniging. 

Stemming Voor het voorstel stemmen: KL(6), CDA(3), PvdA(2), D66(2) 
Tegen het voorstel stemmen: Zeiler(1), GL(3), GB(2), VVD(3) 

Besluit Het voorstel is aangenomen 
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Agendapunt  13. Voorstel betreft het beschikbaar stellen van krediet voor de aanleg 
van een fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan en de 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 

Voorgesteld 

besluit 

Het fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan aan te leggen in de easy 
path betonplaten en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 
1.000.000,= 

Een krediet van € 315.000,= beschikbaar te stellen voor de grondverbetering 
en het plaatsen van 56 extra bomen.  

Het uitwerken van het concept inrichtingsplan naar een definitief plan, 
daarvoor een krediet van € 60.000,= beschikbaar te stellen. 

De begrotingswijziging vast te stellen en de kapitaallasten te dekken uit het 
begrotingssaldo 

Samenvatting 

besprokene 

Het woord wordt gevoerd door: dhr. Haring (GB), dhr. Roem (VVD), dhr. Zeiler 
(fractie Zeiler), mw. Braak – van Kasteel (GL), dhr. Wals (D66), dhr. van der 
Leij (PvdA), dhr. Ooijevaar (CDA), dhr. Smook (KL) 

Er wordt een amendement ingediend door de heer Haring (GB). Er wordt een 
motie ingediend door de fracties van KL, D66, CDA en PvdA. 

Moties en 

amendementen 

Amendement: 
Het volledige besluit vervangen door: 

1. Een definitief besluit over het huidige voorstel uit te stellen; 
2. Het college opdracht te geven een nieuw voorstel voor te leggen aan 

de raad waarin de veiligheidsaspecten zoals door meerdere partijen 
zijn aangedragen zijn meegenomen 

3. Het college opdracht te geven om aan dit voorstel een 
kostenberekening toe te voegen voor het alternatief van een verbreding 
van het huidige fietspad 

Voor het amendement stemmen: GL(3), GB(2) en Zeiler(1) 
Tegen het amendement stemmen: KL(6), D66(2), VVD(3), CDA(3), PvdA(2) 
Het amendement is verworpen 

Motie: 
Verzoekt het college: Te onderzoeken wat de voor- en nadelen en de 
financiële consequenties zijn als de fietsstraat aan de Hoflaan wordt 
doorgetrokken richting Eeuwigelaan en de resultaten hiervan voor te leggen 
aan de raad 

Voor de motie stemmen: KL(6), GL(3), D66(2), CDA93), PvdA(2) en Zeiler(1) 
Tegen de motie stemmen: VVD(3), GB(2) 
De motie is aangenomen 

Stemming Voor het voorstel stemmen: D66(2), PvdA(2), CDA(3) en KL(6) 
Tegen het voorstel stemmen: GB(2), Zeiler(1), GL(3), VVD(3) 

Besluit Het voorstel wordt ongewijzigd aangenomen 

 
Er wordt een ordevoorstel gedaan om de vergadering te onderbreken na agendapunt 14 en de 
rest van de agenda af te handelen op 19 december. De raad stemt hiermee in 
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Agendapunt  14. Voorstel betreft vaststellen van het beleidsplan openbare verlichting 
2018-2027 

Voorgesteld 

besluit 

Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2018 t/m 2027 en de daarin opgenomen 
doelstellingen vast te stellen. 

Daarbij de volgende beslispunten expliciet vast te stellen:  

1. In afwijking van de nota Activabeleid te kiezen voor vervangingsstrategie 4 
waarbij de onderhoudsachterstanden in 10 jaar worden ingelopen en de 
vervanging van het areaal aan het einde van de theoretische levensduur 
wordt losgelaten: 

- de theoretische levensduur van masten gaat van 40 naar 50 jaar, 

- de theoretische levensduur van armaturen gaat van 20 naar 25 jaar. 

2. Bij de vervanging van armaturen in principe LED verlichting toe te passen, 
dit in lijn met het Duurzaamheidsbeleid 2017 - 2020. Waar mogelijk wordt 
dit gecombineerd met een dimfunctie (bijvoorbeeld voor in de nachtelijke 
uren). 

3. Het energieverbruik voor openbare verlichting terug te dringen: 

- in 2035 met 35% ten opzichte van 2013, 

- in 2040 met 40% ten opzichte van 2013.  

4. In te zetten op verlichting op maat. 

5. Terughoudendheid te zijn in aanbrengen van verlichting.  

6. Toe te werken naar een elektriciteitsnet in eigen beheer. 

7. Per gebiedstype onderscheid maken naar doel, functie en toepassing van 
verlichting.  

8.    De begrotingswijziging behorende bij het Beleidsplan Openbare 
Verlichting 2018 t/m 2027 vast te stellen 

Samenvatting 

besprokene 

Het woord wordt gevoerd door: Dhr. Zwart (CDA), dhr. Halff (D66), mw. Braak 
– van Kasteel (GL), dhr. Zeiler (Zeiler), dhr. Roem (VVD), dhr. van Lijen (GB), 
mw. Kindt (PvdA) en mw. Luttik-Swart (KL) 

Nav opmerkingen van de heer Zeiler (Zeiler) zegt wethouder Van Huissteden 
toe met de provincie in overleg te treden over de verlichting bij de fietspaden 
aan de Heereweg en de Zeeweg. 

Er wordt een amendement ingediend door de heer Zwart (CDA) 

Moties en 

amendementen 

Toevoegen aan de eerste zin van het besluit: “met dien verstande dat op 
pagina 9 van 34 de volgende zin wordt geschrapt: ‘De gemeente conformeert 
zich niet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW), niet in geval van 
nieuwe ontwikkelingen en niet in bestaande situaties’” 

Voor het amendement stemmen: Alle fracties 
Het amendement is aangenomen 

Stemming Voor het voorstel stemmen: Alle fracties 

Besluit Het gewijzigde voorstel is unaniem aangenomen 
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ONDERWERPEN AFGEHANDELD TIJDENS DE UITLOOP VAN DE VERGADERING OP 19 
DECEMBER 2017 
 

 Heropening van de vergadering 

Samenvatting 

besprokene 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Bericht van verhindering 
is ontvangen van de heer Roem (VVD), mw. Grooteman (CDA) en de heer 
Snijder (D66). De heer Damink verschijnt later. 

 

Agendapunt  15. Voorstel betreft het vaststellen van het inrichtingsplan voor landgoed 
’t Oude Hof en de bijbehorende begrotingswijziging en de 
bestemmingsplanprocedure op te starten 

Voorgesteld 

besluit 

1. Het inrichtingsplan voor landgoed ’t Oude Hof vast te stellen 
2. Op basis van dit plan een bestemmingsplanprocedure op te starten 
3. Tot het vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging  

Samenvatting 

besprokene 

Het woord wordt gevoerd door: Dhr. Halff (D66), mw. Ouendag (GL), dhr. 
Zeiler (Zeiler), mw. Paping (VVD), dhr. van Leijen (GB), dhr. Van der Leij 
(PvdA), dhr. Ooijevaar (CDA) en dhr. Smook (KL) 

Gesproken wordt onder meer over parkeren, de verhouding tussen het 
beheerplan en de Natuurtoets Oude Hof Bergen (beide van september 2017) 
en over de verkeersafhandeling en de veiligheid van voetgangers. 

Er worden drie moties ingediend. 

Moties en 

amendementen 

Motie (GB) 

Verzoekt het college: 

- Met spoed tot overeenstemming te komen over de beide rapporten om 
vertraging in de bestemmingsplanprocedure te voorkomen; 

- Aan te geven welke gelden er momenteel beschikbaar zijn voor het 
onderhoud, dan wel hiervoor gelden te reserveren in 2018 en 2019. 

De motie wordt aangehouden 

Motie (GB) 
Verzoekt het college: 

Het wegtracé van aan- en afvoerweg tussen de bomenrijen aan weerszijden 
van de Kijklaan te projecteren 

De motie wordt aangehouden 

Motie (KL) 
Verzoekt het college: 
Het gebruik van het nieuwe parkeerterrein na 1 jaar te evalueren en afhankelijk 
van de resultaten wel/niet een parkeerregime in te stellen 

Voor de motie stemmen: KL(5), D66(2), CDA(2), GB(2), PvdA(2) 
Tegen de motie stemmen: GL(3), VVD(2), Zeiler(1) 
De motie is aangenomen 

Stemming Voor het voorstel stemmen: KL(5), D66(2), CDA(2), GB(2), PvdA(2) 
Tegen het voorstel stemmen: Zeiler(1), GL(3), VVD(2) 

Besluit Het voorstel is aangenomen 
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Agendapunt  16. Voorstel betreft de evaluatie sociaal domein voor kennisgeving aan te 
nemen en de uitvoeringsagenda sociaal domein 2017-2018 vast te 
stellen. 

Voorgesteld 

besluit 

1. De evaluatie sociaal domein 2016-2017 voor kennisgeving aan te 
nemen 

2. De uitvoeringsagenda sociaal domein 2017-2018 vast te stellen 

Samenvatting 

besprokene 

Het woord wordt gevoerd door: Mw. Kindt (PvdA), dhr. Houtenbos (VVD), dhr. 
Halff (D66), mw. Ouendag (GL), mw. Luttik-Swart (KL), dhr. Zeiler (Zeiler) en 
dhr. Van Leijen (GB) 

Gesproken wordt onder meer over de sociale wijkteams, de Jeugdzorg en de 
Ouderenzorg. Daarbij is specifieke aandacht voor het onderwerp 
eenzaamheid. 

Er worden twee moties ingediend. 

Moties en 

amendementen 

Motie (VVD) 
Verzoekt het college: 
Er zorg voor te dragen dat binnen de uitvoeringsagenda het thema 
‘Eenzaamheid’ wordt toegevoegd 

Voor de motie stemmen: Alle fracties 
De motie is aangenomen 

Motie (D66, KL) 
Verzoekt het college: 

- Om verdere uitbreiding en scholing van de Sociale Wijkteams. Dit om 
de werkdruk te verminderen en zich meer in te zetten ten behoeve van 
integrale regievoering op alle onderwerpen in het sociaal domein. 

- De regievoering binnen de Jeugdzorg en de Ouderenzorg prioriteit te 
geven 

- Bovengenoemde punten te betrekken bij de eerstkomende evaluatie 
van de sociale wijkteams in 2018 en daarbij met een voorstel te komen 
welke financiële ruimte er nodig is om dit te realiseren 

Voor de motie stemmen: Alle fracties 
De motie is aangenomen  

Stemming Voor het voorstel stemmen: Alle fracties 

Besluit Het voorstel is unaniem aangenomen 

 

Agendapunt  8. Voorstel betreft in te stemmen met het Ruimte-voor-ruimte-initiatief 
Koogerweg 1, Jaagkade 5 en Idenslaan naast nummer 23 

Voorgesteld 

besluit 

In principe in te stemmen met het Ruimte voor ruimte initiatief dat uitgaat van 
het saneren van de bebouwing op de percelen Koogerweg 1 en Jaagkade 5 en 
de bouw van vier (compensatie) woningen aan de Idenslaan naast nummer 23 

Samenvatting 

besprokene 

Het woord wordt gevoerd door: Mw. Groen (GL), dhr. Zeiler (Zeiler), dhr. van 
Leijen (GB), mw. Paping (VVD), mw. Luttik-Swart (KL), dhr. Van der Leij 
(PvdA) en dhr. Ooijevaar (CDA) 

Er wordt een amendement ingediend door de fractie GB. 
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Moties en 

amendementen 

Het besluit als volgt aan de passen: 

- Schrappen: “… en de bouw van vier (compensatie) woningen aan de 
Idenslaan naast nummer 23” 

- Toevoegen als beslispunt 2 en 3:  
2. In overleg met omwonenden een locatie voor te stellen 
3. Tevens handhavend op te treden tegen het strijdig gebruik van 
gronden grenzend aan het saneringsvlak van Koogerweg 1 

Voor het amendement stemmen: GB (2), PvdA(1: dhr. Van der Leij), Zeiler (1) 
Tegen het amendement stemmen: KL(5), GL(3), D66(2), VVD(2), CDA(2) en 
PvdA(1: mw. Kindt) 
Het amendement is verworpen 

Stemming Voor het voorstel stemmen: CDA(2), D66(2), KL(5), GL(3) en PvdA(2) 
Tegen het voorstel stemmen: VVD(2), Zeiler(1), GB(2) 

Besluit Het voorstel is ongewijzigd aangenomen 

 

Agendapunt  9. Voorstel betreft de zienswijze op de begrotingswijziging op de 
programmabegroting van de werkorganisatie BUCH vast te stellen 

Voorgesteld 

besluit 

De zienswijze van de gemeente Bergen op de begrotingswijziging van de 
BUCH-organisatie vast te stellen. 

Moties en 

amendementen 

Er wordt een amendement ingediend door de fractie VVD: 

Het besluit als volgt aan de passen: 

Toevoegen aan het besluit;  

- “… met dien verstande dat in de zienswijzebrief de tekst tussen 
‘Geachte leden van het bestuur,’ en ‘Het raadsbesluit is als bijlage bij 
deze brief gevoegd’ te vervangen door: 
 
“De  gemeenteraad van Bergen(NH) heeft op 14 december 2017 de 
concept begrotingswijziging 2017-2018 van de werkorganisatie BUCH 
besproken. 
Voor wat betreft de begrotingswijzingen 2017-2018 kan de 
gemeenteraad een positieve zienswijze afgeven. 
De gemeenteraad vraagt echter wel aandacht voor de onderstaande 
onderwerpen en wil in de volgende nog uit te brengen rapportages 
hierover nader (tijdig) gerapporteerd worden. 
Door u wordt aangegeven dat er sprake is van een niet stabiel beeld. 
Met u vinden wij dat ook onwenselijk. U geeft aan dat de verrekening 
van kosten op nacalculatie basis met de deelnemende gemeenten een 
mogelijk financieel risico met zich mee kan brengen. De raad van de 
gemeente Bergen(NH) wil voortijdig over de eventuele financiële 
risico’s worden geïnformeerd. 
De gemeenteraad wil meer uitvoerig worden geïnformeerd over de 
projecten zoals die zoals staan vermeldtop pagina 14. De huidige 
toelichting is te summier. 
Meer inzicht in de in- en uitstroom van het personeel achten wij 
noodzakelijk. Signalen dat met name medewerkers belast met 
handhaving en juridische procedures de werkorganisatie verlaten 
stellen ons niet gerust. Meer inzicht in de bestede budgetten voor 
inhuur personeel en op welke domeinen is een vereiste. 
Tijdens de informatieavond d.d. 29 november jl. heeft u aangekondigd 
dat het bestuur zich  gaat buigen over de aanpak van de 93 
gesignaleerde knelpunten binnen de werkorganisatie BUCH. Het zal u 
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duidelijk zijn dat de gemeenteraad van Bergen(NH) tijdig geïnformeerd 
wil worden over het dor uw bestuur voorgestane scenario om deze 
knelpunten op te pakken.” 

- Een tweede beslispunt dat luidt: “De zienswijze aan het bestuur van de 
werkorganisatie BUCH kenbaar te maken, alsmede ter kennisname te 
versturen aan de gemeenteraden van Castricum, Heiloo en Uitgeest. 

Voor het amendement stemmen: VVD (2), GB(2), Zeiler (1) 
Tegen het amendement stemmen: KL(5), GL(3), D66(2), CDA(2) en PvdA(2) 
Het amendement is verworpen 

Stemming Voor het voorstel stemmen: KL(5), GL(3), D66(2), CDA(2) en PvdA(2) 
Tegen het voorstel stemmen: GB(2), VVD(2), Zeiler(1) 

Besluit Het voorstel is ongewijzigd aangenomen 

 

Agendapunt  Motie vreemd aan de agenda (D66) 

Conclusie Verzoekt het college; 

- Bij het inventariseren van de technische staat van de complexen, 
nadrukkelijk ook een aparte inventarisatie te maken van de mogelijke 
investeringen die het duurzame karakter van de sportterreinen 
versterken. 

- Om in het tweede kwartaal van 2018 een voorstel naar de raad te 
sturen met een inventarisatie van de maatregelen en investeringen die 
nodig zijn om de sportcomplexen binnen de gemeente Bergen te 
verduurzamen. Hierbij rekening houdend met de afschrijvingstermijn en 
technische staat van bestaande voorzieningen. 

- Een overzicht van de kosten van de ambitie met betrekking tot 
verduurzaming, maakt onderdeel uit van het voorstel 

Samenvatting 

besprokene 

Dhr. Wals licht de motie kort toe. 

Stemming Voor de motie stemmen: Alle fracties 
De motie is aangenomen 

 

Agendapunt  Motie vreemd aan de agenda (GB, VVD, GL) 

Conclusie Verzoekt het college; 

 om gezamenlijk met de initiatiefgroep sporthal een plan op te stellen 
voor de bouw van de sporthal aan de Sportlaan en dit plan voor 1 
februari 2018 te presenteren aan de raad, belanghebbenden en de 
inwoners  

 de provincie Noord-Holland van dit initiatief vanuit de bevolking op de 
hoogte te stellen en samen met de initiatiefgroep een gesprek met de 
Gedeputeerde te arrangeren 

Samenvatting 

besprokene 

Het woord wordt gevoerd door: Mw. Groen (GL), dhr. Houtenbos (VVD), mw. 
Luttik-Swart en dhr. Karels (KL), dhr. Zeiler (Zeiler) 

De motie wordt kort toegelicht, waarna verschillende fracties reageren. 

Stemming Voor de motie stemmen: GB(2), VVD(2), GL(3), Zeiler(1) 
Tegen de motie stemmen: KL(5), D66(2), CDA(2), PvdA(2) 
De motie is verworpen 
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Agendapunt  Motie vreemd aan de agenda (CDA, KL, VVD, PvdA, GL, D66, GB) 

Conclusie Verzoekt het college: 

 Een budget van € 130.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van 
een 2de afsluitbare brug, de aanleg van een podium op het ronddeel, 
het opruimen van het achtererf Overslot, de benodigde 
voorbereidingskosten voor advisering en de benodigde deskundigheid; 

 De raad een daarbij behorende begrotingswijziging voor te leggen. 

Samenvatting 

besprokene 

Het woord wordt gevoerd door: Dhr. Houtenbos en dhr. Zeiler. 

Stemming Voor de motie stemmen: Alle fracties 
De motie is aangenomen 

 
 

Bergen,  25 januari 2017 

 
 


