
 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer : BB19.00539 
Documentnummer : 19.B005137 
Onderwerp : Aanpassing horecanota Gastvrij Bergen 2 
Opsteller : H. Butter 
Portefeuillehouder(s) : burgemeester Hafkamp 

Aanpassing horecanota Gastvrij Bergen 2 burgemeester Hafkamp BB19.00539 agendaverzoek aan presidium  
Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren,verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving: aanpassing horecanota Gastvrij Bergen2 inzake de vrije in- en uitlooptijden in 
Bergen centrum. 
 

 
Kern van de zaak 
De gemeenteraad heeft op 5 juli 2018 de horecanota Gastvrij Bergen 2 vastgesteld. In deze 
nota zijn de in- en uitlooptijden op de vrijdag- en zaterdagnacht vrijgelaten voor de gehele 
gemeente Bergen. Door het stopzetten van de proef met inhuur van 2 beveiligers in Bergen 
centrum op eerder genoemde dagen is de (openbare orde) situatie gewijzigd en een 
aanpassing van het horecabeleid op dit onderdeel noodzakelijk. 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 

 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

Bijlagen 
Concept rb/rv ja 
Notitie Horecanota Gastvrij Bergen 2 
Anders Verslag discussieavond rondom horecabeleid 
Datum indiening 24 oktober 2019 

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium     

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Aanpassing horecanota Gastvrij Bergen 2 (2018 - 2021) 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
de horecanota Gastvrij Bergen 2 aan te passen op het onderdeel 'in- en uitlooptijden'. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 12 december 2019 
Zaaknummer : BB19.00539 
Voorstelnummer : RAAD190203 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 21 november 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Toezicht, Handhaving en Veiligheid 
Opsteller(s) : Hanneke Butter 
Telefoonnummer : 088 909 7037 
Bijlagen:  : 4 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
 
Op maandag 21 oktober 2019 heeft de vertegenwoordiger van de horeca Bergen 
meegedeeld dat de horecaondernemers in Bergen centrum stoppen met de inhuur van 2 
beveiligers in het uitgaansgebied. De inhuur van deze beveiligers was onlosmakelijk 
verbonden aan het invoeren van vrije in- en uitlooptijden, één van de speerpunten van de 
horecanota Gastvrij Bergen 2 die op 5 juli 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. 
 
Doordat de horecaondernemers in Bergen centrum nu éénzijdig de afspraak opzeggen, is 
het, mede gelet op de reacties tijdens de discussiebijeenkomst op 19 april 2018 met diverse 
partijen, niet meer dan billijk dat dat de oude situatie wordt hersteld. Dat wil zeggen: 
horecaondernemers in Bergen centrum die op de vrijdag- en zaterdagavond open willen 
blijven tot 03.00 uur zijn verplicht een portier in te huren en mogen na 01.00 uur geen 
bezoekers meer binnen laten. 
 
Omdat in de horecanota Gastvrij Bergen 2 (2018 – 2021) de in- en uitlooptijden worden 
vrijgelaten, wordt de raad voorgesteld dit onderdeel aan te passen. De portiersregeling kan 
ongewijzigd blijven.  
 
 
KEUZERUIMTE 
 
Voorgesteld wordt in het horecabeleid voor de horeca in Bergen centrum de restrictie op te 
nemen dat de vrije in- en uitlooptijden alleen gelden indien de horeca 2 beveiligers inhuurt 
die toezicht houden in Bergen centrum op de vrijdag- en zaterdag avond/nacht. 
 
Andere keuzes zijn: 
• Geen mogelijkheid meer voor vrije in- en uitlooptijden in Bergen centrum. 
• Geen sancties verbinden aan het stopzetten van de inhuur van beveiligers. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
 
Voor de totstandkoming van de horecanota Gastvrij Bergen 2 zijn gesprekken gevoerd met 
horecaondernemers, bewoners, bezoekers, medewerkers gemeente en politie. Ook is op 19 
april 2018 een discussieavond georganiseerd over de speerpunten van het beleid met alle 
eerder genoemde partijen.  
 
De volgende 2 speerpunten zijn van belang voor dit advies:  
• Vrije in- en uitlooptijden op vrijdag/zaterdag voor de gehele gemeente Bergen en 
• Gewijzigde portiersregeling. 
Tijdens de discussieavond heeft 59% voor het loslaten van de ín- en uitlooptijden’ gestemd 
en 41% tegen. De tegenstemmers waren vooral bewoners van Bergen centrum. Zij maakten 
zich zorgen over een mogelijke toename van de overlast op straat. Deze zorg werd op die 
avond (deels) weggenomen door de horecaondernemers en de burgemeester met de 
toezegging dat 2 beveiligers op de vrijdag- en zaterdag avond/nacht op straat toezicht 
gingen houden. Tevens werd de afspraak gemaakt dat deze 2 beveiligers in de plaats 
kwamen van de portier aan de deur van de horecaonderneming. 
 
Het nieuwe horecabeleid moest ook worden ‘vertaald’ in de Apv. De gemeenteraad heeft in 
zijn vergadering van oktober 2018 besloten over deze aanpassing.  
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Vervolgens heeft de burgemeester in november 2018 nadere afspraken gemaakt met de 
horecaondernemers, de belangenvereniging, politie en een vertegenwoordiger van de BBC 
over de invulling van de portiersregeling. Afgesproken is dat voor een jaar een proef werd 
gestart met de inzet van 2 beveiligers op de vrijdag- en zaterdagavond/nacht in Bergen 
centrum. Inwoners konden direct hun klachten melden bij deze 2 beveiligers zodat zij hierop 
konden acteren. De proef is eind december 2018 gestart. De gemeente ontvangt wekelijks 
overzichten van de constateringen van beveiligers. Regelmatig werd de voortgang 
besproken met de politie en een vertegenwoordiger van de horeca. Ook is tweemaal met het 
beveiligingsbedrijf gesproken en in augustus zijn de ervaringen van de bewoners gevraagd 
via de BBC. Een (snelle) peiling van de BBC onder hun leden leverde een gemixt beeld op 
met de conclusie dat het in het algemeen redelijk rustig is en de inzet van de beveiligers 
kennelijk effect heeft. 
 
Voordat echter een evaluatie van de pilot heeft kunnen plaatsvinden, hebben de 
horecaondernemers besloten per 1 november 2019 te stoppen met de inhuur van 2 
beveiligers in Bergen centrum. Omdat hiermee een belangrijke voorwaarde wegvalt voor het 
vrijlaten van de in- en uitlooptijden wordt voorgesteld de horecanota als volgt aan te passen 
(zie blauwe tekst): 
 
Speerpunt vrije in- en uitloop op vrijdag /zaterdag voor de gehele gemeente Bergen 
Op dit moment is het in de gemeente Bergen zo geregeld dat horecaondernemers na 01.00 
uur (in de aangewezen uitgaansgebieden en alleen op de vrijdag- en zaterdagavond) hun 
deuren moeten sluiten voor nieuwe bezoekers indien zij tot 03.00 uur open blijven. 
Bezoekers die binnen zijn, mogen binnen blijven tot sluitingstijd. Omdat we inzetten op het 
verlaten van de aangewezen uitgaansgebieden kiezen we nu voor vrije in – en uitlooptijden 
op de vrijdag- en zaterdagavond in de gehele gemeente, met een restrictie voor de kern 
Bergen. De vrije in- en uitlooptijden gelden alleen voor Bergen centrum indien de 
horecaondernemers collectief 2 beveiligers inhuren. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
 
Gelet op de diverse reacties van de inwoners van Bergen centrum, de resultaten van de pilot 
met de inhuur van 2 beveiligers en de capaciteit van de politie geeft het college de voorkeur 
aan de voorgestelde aanpassing van de horecanota. 
 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
 
Niet van toepassing. 
 
RISICO’S  
 
Het stoppen met de inhuur van 2 beveiligers kan gevolgen hebben voor de veiligheid van 
bezoekers. Tijdens de uitgaansavonden vormen zij de ogen en oren in Bergen centrum. Bij 
een onrustige situatie proberen zij te de-escaleren en de politie te informeren. Vanwege een 
tekort aan capaciteit bij de politie is de bezetting van hun Horeca Interventie Team onder 
druk komen te staan. Ook is er veel onrust in de regio (met name de laatste tijd in Castricum) 
waar dit HIT team veelvuldig aanwezig is. Dat betekent bij calamiteiten in Bergen dat het 
langer kan duren voordat de politie ter plaatse is.  
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FINANCIËN  
 
Niet van toepassing. 
 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
 
Bij de totstandkoming van de horecanota Gastvrij Bergen 2 zijn, naast andere partijen, 
bewoners van Bergen centrum betrokken. Naast interviews en inspraak is een 
discussieavond geweest over de belangrijkste aanpassingen in het beleid (zie bijgevoegd 
verslag discussieavond). Ook is een vertegenwoordiger van de BBC aanwezig geweest bij 
het maken van nadere afspraken met de horeca en politie over de inhuur van beveiligers in 
november 2018. De burgemeester heeft persoonlijk de vertegenwoordiger van de BBC 
geïnformeerd over het stopzetten van de inhuur van beveiligers.  
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
 
Tegelijkertijd met dit voorstel wordt de raad voorgesteld de Apv Bergen aan te passen. Hierin 
is de wijziging inzake de vrije in- en uitlooptijden meegenomen. 
 
Voor het verdere verloop inzake overlast in Bergen centrum vinger aan de pols houden door 
middel van meldingen bij de politie, ons meldpunt horecaoverlast en rapportages van de 
controles door de Boa’s Alkmaar. 
  
 
BIJLAGEN 
 

1. Horecanota Gastvrij Bergen 2 (2018 – 2021) 
2. Verslag discussieavond rondom horecabeleid op 19 april 2018 

 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
- 
 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 



 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer : BB19.00543 
Documentnummer : 19.B005122 
Onderwerp : Algemene plaatselijke verordening 2019 
Opsteller : I. van Galen 
Portefeuillehouder(s) : H. Hafkamp, K. Valkering 

Algemene plaatselijke verordening 2019 H. Hafkamp, K. Valkering BB19.00543 agendaverzoek aan presidium  
Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren,verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving:  
 
 
 
 

 
Kern van de zaak 
Het vaststellen van een herziening van de Apv, te weten de Algemene plaatselijke verordening 
2019 
 
 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 

 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

Bijlagen 
Concept rb/rv Concept Algemene plaatselijke verordening Bergen 2019 
Notitie Was wordt lijst, overzicht van wijzigingen 
Anders  
Datum indiening 23-10-2019 

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium     

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2019 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
1. de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2019 vast te stellen; en 
2. de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2018 in te trekken. 
 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 12 december 2019 
Zaaknummer : BB19.00543 
Voorstelnummer : RAAD190202 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 21 november 2019 
Soort agendering : Ter advisering 
Agendapunt :  
Team : Toezicht, Handhaving en Veiligheid 
Opsteller(s) : Ilse van Galen 
Telefoonnummer : 088 909 7707 
Bijlagen:  : -Bijlage 1. Concept Apv gemeente Bergen 2019 

-Bijlage 2 Was-Wordt lijst wijzigingen 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
De Algemene plaatselijk verordening gemeente Bergen is vanwege gewijzigde wet en 
regelgeving op diverse deelonderwerpen toe aan een herziening. Daarbij waren zowel vanuit 
de raad, bijvoorbeeld inzake het oplaten van ballonnen, als vanuit de organisatie, 
bijvoorbeeld de aanpak van ‘Outlaw Motorgangs’ verzoeken om de Apv aan te passen.  
 
Deze nieuwe Apv is net als haar voorgangers gebaseerd op de Model-APV van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten. De model-verordening en daarmee ook voorgestelde 
hierziene Apv is getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn. 
 
De omvangrijkste wijzigingen in de voorgestelde Apv zijn, de aanpassing van de artikelen 
over kappen aan de Wet natuurbescherming en de voorgestelde artikelen om zogenaamde 
“Outlaw Motorgangs” (OMG’s) tegen te gaan. Voorts zijn er diverse aanpassingen gedaan 
om de leesbaarheid te bevorderen en daar waar nodig aan te passen aan nieuwe wet en 
regelgeving.  
 
 
KEUZERUIMTE 
Er wordt geadviseerd om een tamelijk experimentele aanpak voor OMG’s op te nemen. In de 
buurgemeente Heilloo is een dergelijke aanpak ook opgenomen in de Apv. In het 
voorkomende geval dat de OMG’s zich verplaatsen naar de gemeente Bergen wordt 
voorgesteld om deze aanpak ook in de Apv Bergen op te nemen, zodat in dat geval 
maatregelen getroffen kunnen worden. Uiteraard kan uw raad ervoor kiezen om van de 
introductie van deze methode af te zien. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
Hoewel de Apv op deelterreinen wordt herzien, is ervoor gekozen om in afwachting van de 
Wet omgevingsrecht, die volgens planning in werking zal treden op 1 januari 2021, geen 
beleidsrijke wijziging te doen. De verwachting is dat delen van de Apv, zullen worden 
gestandaardiseerd en op zullen gaan in het omgevingsplan, zodat een beleidsrijke wijziging 
thans niet is aan te bevelen. 
 
De omvangrijkste wijzigingen in de voorgestelde Apv zijn, de aanpassing van de artikelen 
over kappen aan de Wet natuurbescherming en de voorgestelde artikelen om zogenaamde 
“Outlaw Motorgangs” (OMG’s) tegen te gaan. Voorts zijn er diverse aanpassingen gedaan 
om de leesbaarheid te bevorderen en daar waar nodig aan te passen aan nieuwe wet en 
regelgeving. In bijlage 2 bij dit advies is een uitgebreide Was Wordt lijst opgenomen waarin 
elke wijziging, mits het geen taalkundige wijziging betreft, uitgebreid is toegelicht. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
N.v.t 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De Apv is uiteraard aangepast aan de lokale situatie in Bergen, echter daar waar mogelijk 
hebben we zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de model-APV van de VNG. Dit ook met 
het oogmerk om de Apv’s van de BUCH gemeenten zoveel mogelijk overeen te laten komen 
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RISICO’S  
N.v.t 
 
FINANCIËN  
N.v.t 
 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
Na vaststelling van de Apv wordt deze gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl. De dag 
na bekendmaking treedt de Apv in werking. 
 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Onderhavig voorstel wordt behandeld in de Algemene Raadcommissie van 21 november 
2019 en in de raadvergadering van 12 december 2019. 
 
Gelet op de omstandigheid dat het gaat om wetgeving zal de raad de voorgestelde regeling 
moeten vaststellen.  
 
 
 
BIJLAGEN 
Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2019 
  
 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
N.v.t 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 



 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer : BB19.00529 
Documentnummer : CONCEPT 
Onderwerp : Gewijzigde tekst Huisvestingsverordening Bergen 2019 

inclusief toelichting 
Opsteller : V. Sanders 
Portefeuillehouder(s) : Burgemeester H. Hafkamp en wethouder K. Valkering 

Gewijzigde tekst Huisvestingsverordening Bergen 2019 inclusief toelichting H. Hafkamp en K. Valkering 
agendaverzoek aan presidium  
Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst, 
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad. Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren, verkennen 
 Kaderstelling, verordende bevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving:  
De toeristische verhuur van woningen in de kernen van de gemeente Bergen is van alle tijden 
en maakt deel uit van het DNA van de gemeente. De toeristische verhuur van woonruimte 
heeft de afgelopen jaren echter een grote vlucht genomen. Het aantal toeristen is wereldwijd 
en ook in de gemeente Bergen sterk gegroeid. Daarnaast heeft de opkomst van online 
platforms de toeristische verhuur van woonruimte een stuk makkelijker gemaakt. Voor veel 
bezoekers is deze vorm van verhuur een aantrekkelijk alternatief voor het bestaande 
(hotel)aanbod. Voor veel bewoners is de verhuur van (een deel) van de woning een (extra) 
bron van inkomsten.  
 
De gemeente Bergen kiest er voor om de recreatie verhuur te reguleren. Het recreatief gebruik 
van woningen wil de gemeente actief tegengaan zodat de woningen die nu niet bewoond zijn 
weer terug worden gegeven aan de woningmarkt. Deze plannen zijn het afgelopen jaar op 
verschillende bijeenkomsten besproken met inwoners en organisaties. De belangen van zowel 
de inwoners die zich zorgen maken over de toename van het recreatief gebruik van woningen 
als van de mensen en bedrijven die verdienen aan deze vorm van verhuur lopen sterk uiteen. 
 
Daarom heeft de gemeenteraad van Bergen op 4 juli 2019 ingestemd met de notitie ‘beleid en 
regelgeving recreatieve verhuur en recreatief gebruik van woningen’. In het raadsbesluit van 4 
juli heeft de gemeenteraad van Bergen het college opgedragen de wijziging van de 
huisvestingsverordening voor te bereiden en deze aan de gemeenteraad voor te leggen. 
 
Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de tekst van de Huisvestingsverordening 
gemeente Bergen 2020 inclusief toelichting. De Huisvestingsverordening Bergen 2020 vormt in 
alle artikelen buiten de wijzigingen ten behoeve van het tegen gaan van onrechtmatige 
onttrekkingen een ongewijzigde voortzetting van de Huisvestingsverordening Bergen 2019. 
 
KEUZERUIMTE 
Er zijn in beginsel drie wettelijke grondslagen voor het stellen van de verbodsnorm om 
woningen recreatief te gebruiken. Dit zijn: 

1. Wet ruimtelijke ordening (Wro) / geregeld in de bestemmingsplannen 
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2. Huisvestingswet / geregeld in een Huisvestingsverordening (Hv) 
3. Algemeen plaatselijke verordening / Geregeld in een lokaal geldende Algemeen 

plaatselijke verordening (Apv). 
 
Deze grondslagen worden alle drie toegepast vanuit verschillende motieven. 

• Motief Wro: een goede ruimtelijke ordening en leefbaarheid (bestemmingen moeten 
worden nageleefd); 

• Motief Hv: tegengaan van schaarste aan goedkope woonruimte 
• Motief Apv: tegengaan van overlast en het bewaken van de goede openbare orde. 

 
Gedurende het traject is gebleken dat het reguleren van nieuw beleid het beste ingezet kan 
worden vanuit de gemeentelijke Huisvestingsverordening.  
 
De Huisvestingswet 
De Huisvestingswet biedt de mogelijkheid om de recreatieve verhuur te reguleren en om het 
recreatief gebruik tegen te gaan. De huisvestingsverordening is het juridisch instrument 
waarmee het beleid vertaald kan worden naar regels. Het is mogelijk om door middel van de 
verordening in te grijpen in de woningvoorraad op het moment dat onttrekking van woningen 
leidt tot negatieve effecten voor de leefbaarheid in de gemeente. De onttrekking van woningen 
door de recreatieve verhuur en het recreatief gebruik is dusdanig groot dat daarvan sprake is. 
De huisvestingsverordening biedt de gemeente de mogelijkheid om voor een periode van 4 
jaren in te grijpen met aanvullende regels. Daarna moet de noodzaak om te sturen opnieuw 
aangetoond worden.  
 
De beslissing van de gemeenteraad van Bergen op 4 juli 2019 om spelregels op te stellen met 
betrekking tot het recreatieve verhuur en gebruik van woningen brengt met zich mee dat de 
spelregels geborgd moeten worden in de Huisvestingsverordening. De 
Huisvestingsverordening is een lokale verordening die volgt uit de Huisvestingswet. Ingrijpen in 
de samenstelling van de woningruimtevoorraad is een zware maar noodzakelijke beslissing 
omdat ingrijpen noodzakelijk is ter bestrijding van de onrechtvaardige- maar ook 
onevenwichtige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte in de gemeente. Echter, er 
kan alleen ingegrepen worden via de Huisvestingsverordening als schaarste dan ook 
aangetoond kan worden. 
 
In opdracht van de gemeente Bergen is in september/oktober 2019 onderzoek gedaan naar de 
schaarste binnen de woningvoorraad van de gemeente Bergen door bureau STEC.  
 
Schaarste 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de woningmarkt- en verhuisdynamiek in de gemeente 
Bergen duiden op woning schaarste, primair in het betaalbare tot middel dure segment, maar 
ook in de duurdere segmenten. 
 
In de Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2020 is een toelichting opgenomen die het 
ingrijpen in de Huisvestingsverordening, onderbouwd en motiveert.  
 
Huisvestingsverordening Bergen 2020 
De nieuwe verordening is geen totale herziening. Het is een voortzetting van de huidige 
verordening maar met een extra aantal artikelen (15 tot en met 26) onder hoofdstuk 3 
‘Onttrekking’. 
  
Dit zijn in het kort de aanpassingen: 
 



 

- Recreatieve verhuur van woningen (met de bestemming wonen) is straks alleen, en 
onder voorwaarden, toegestaan in de maanden juli/augustus; 

- Voor B&B’s en Tweede woningen is een uitzondering gemaakt evenals voor inwoners 
die hun woning niet kunnen verhuren in de zomermaanden omdat ze bijvoorbeeld op 
het strand werkzaam zijn; 

- Wanneer woningen toch worden onttrokken voor de recreatieve verhuur kan het college 
een boete opleggen; 

- Ook voor verhuur in de juiste maanden die niet is gemeld kan het college een boete 
opleggen. 

  
In de toelichting van de Huisvestingsverordening Bergen 2020 treft u een uitgebreide 
onderbouwing aan. 
 
Aan u raad wordt gevraagd om, via de Algemene Raadscommissie op 21 november 2019 
tijdens uw raadsvergadering op 12 december 2019, vanuit uw verordende bevoegdheid de 
Huisvestingsverordening Bergen 2020 vast te stellen 
 

 
Kern van de zaak 
Waar draait het om bij de behandeling en zo mogelijk de besluitvorming? Dit moet terug te 
vinden zijn in het raadsvoorstel en mogelijk ook in het eventuele raadsbesluit. Met behulp van 
dit agendaverzoek moet het presidium kunnen beslissen of het onderwerp wordt geagendeerd, 
op welke wijze en hoeveel tijd er voor nodig is. 
 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 

 
Start besluitvormingstraject. Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad (in de vorm van het vaststellen van de 

Huisvestingsverordening Bergen 2020 
 
Bijlagen 
Concept rb/rv  
Notitie De gewijzigde Huisvestingsverordening Bergen 2020 
Anders Onderzoek schaarste woningruimtevoorraad gemeente Bergen door 

bureau STEC. 



 

Datum indiening  
 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium     

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Huisvestingsverordening Bergen 2020 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

- de Huisvestingsverordening Bergen 2020 vast te stellen 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 12 december 2019 
Zaaknummer : BB19.00529 
Voorstelnummer : RAAD190196 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 21 november 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Beleid en Vastgoed 
Opsteller(s) : Vivienne Sanders 
Telefoonnummer : 088 909 7330 
Bijlagen:  : 3. 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
De toeristische verhuur van woningen in de kernen van de gemeente Bergen is van alle 
tijden en maakt deel uit van het DNA van de gemeente. De toeristische verhuur van 
woonruimte heeft de afgelopen jaren echter een grote vlucht genomen. Het aantal toeristen 
is wereldwijd en ook in de gemeente Bergen sterk gegroeid. Daarnaast heeft de opkomst 
van online platforms de toeristische verhuur van woonruimte een stuk makkelijker gemaakt. 
Voor veel bezoekers is deze vorm van verhuur een aantrekkelijk alternatief voor het 
bestaande (hotel)aanbod. Voor veel bewoners is de verhuur van (een deel) van de woning 
een (extra) bron van inkomsten.  
 
De gemeente Bergen kiest er voor om de recreatie verhuur te reguleren. Het recreatief 
gebruik van woningen wil de gemeente actief tegengaan zodat de woningen die nu niet 
bewoond zijn weer terug worden gegeven aan de woningmarkt. Deze plannen zijn het 
afgelopen jaar op verschillende bijeenkomsten besproken met inwoners en organisaties. De 
belangen van zowel de inwoners die zich zorgen maken over de toename van het recreatief 
gebruik van woningen als van de mensen en bedrijven die verdienen aan deze vorm van 
verhuur lopen sterk uiteen. 
 
Daarom heeft de gemeenteraad van Bergen op 4 juli 2019 ingestemd met de notitie ‘beleid 
en regelgeving recreatieve verhuur en recreatief gebruik van woningen’. In het raadsbesluit 
van 4 juli heeft de gemeenteraad van Bergen het college opgedragen de wijziging van de 
huisvestingsverordening voor te bereiden en deze aan de gemeenteraad voor te leggen. 
 
Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de tekst van de Huisvestingsverordening 
gemeente Bergen 2020 inclusief toelichting. De Huisvestingsverordening Bergen 2020 vormt 
in alle artikelen buiten de wijzigingen ten behoeve van het tegen gaan van onrechtmatige 
onttrekkingen een ongewijzigde voortzetting van de Huisvestingsverordening Bergen 2019. 
 
KEUZERUIMTE 
Er zijn in beginsel drie wettelijke grondslagen voor het stellen van de verbodsnorm om 
woningen recreatief te gebruiken. Dit zijn: 

1. Wet ruimtelijke ordening (Wro) / geregeld in de bestemmingsplannen 

2. Huisvestingswet / geregeld in een Huisvestingsverordening (Hv) 

3. Algemeen plaatselijke verordening / Geregeld in een lokaal geldende Algemeen 

plaatselijke verordening (Apv). 

 
Deze grondslagen worden alle drie toegepast vanuit verschillende motieven. 

 Motief Wro: een goede ruimtelijke ordening en leefbaarheid (bestemmingen moeten 
worden nageleefd); 

 Motief Hv: tegengaan van schaarste aan goedkope woonruimte 

 Motief Apv: tegengaan van overlast en het bewaken van de goede openbare orde. 
 
Gedurende het traject is gebleken dat het reguleren van nieuw beleid het beste ingezet kan 
worden vanuit de gemeentelijke Huisvestingsverordening.  

 
De Huisvestingswet 
De Huisvestingswet biedt de mogelijkheid om de recreatieve verhuur te reguleren en om het 
recreatief gebruik tegen te gaan. De huisvestingsverordening is het juridisch instrument 
waarmee het beleid vertaald kan worden naar regels. Het is mogelijk om door middel van de 
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verordening in te grijpen in de woningvoorraad op het moment dat onttrekking van woningen 
leidt tot negatieve effecten voor de leefbaarheid in de gemeente. De onttrekking van 
woningen door de recreatieve verhuur en het recreatief gebruik is dusdanig groot dat 
daarvan sprake is. De huisvestingsverordening biedt de gemeente de mogelijkheid om voor 
een periode van 4 jaren in te grijpen met aanvullende regels. Daarna moet de noodzaak om 
te sturen opnieuw aangetoond worden.  
 

TOELICHTING OP HET ADVIES  
De beslissing van de gemeenteraad van Bergen op 4 juli 2019 om spelregels op te stellen 
met betrekking tot het recreatieve verhuur en gebruik van woningen brengt met zich mee dat 
de spelregels geborgd moeten worden in de Huisvestingsverordening. De 
Huisvestingsverordening is een lokale verordening die volgt uit de Huisvestingswet. Ingrijpen 
in de samenstelling van de woningruimtevoorraad is een zware maar noodzakelijke 
beslissing omdat ingrijpen noodzakelijk is ter bestrijding van de onrechtvaardige- maar ook 
onevenwichtige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte in de gemeente. Echter, 
er kan alleen ingegrepen worden via de Huisvestingsverordening als schaarste dan ook 
aangetoond kan worden. 
 
In opdracht van de gemeente Bergen is in september/oktober 2019 onderzoek gedaan naar 
de schaarste binnen de woningvoorraad van de gemeente Bergen door bureau STEC.  
 
Schaarste 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de woningmarkt- en verhuisdynamiek in de gemeente 
Bergen duiden op woning schaarste, primair in het betaalbare tot middel dure segment, maar 
ook in de duurdere segmenten. 
 
In de Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2020 is een toelichting opgenomen die het 
ingrijpen in de Huisvestingsverordening, onderbouwd en motiveert.  
 
De nieuwe verordening is geen totale herziening. Het is een voortzetting van de huidige 
verordening maar met een extra aantal artikelen (15 tot en met 26) onder hoofdstuk 3 
‘Onttrekking’. 
  
Dit zijn in het kort de aanpassingen: 
 

- Recreatieve verhuur van woningen (met de bestemming wonen) is straks alleen, en 
onder voorwaarden, toegestaan in de maanden juli/augustus; 

- Voor B&B’s en Tweede woningen is een uitzondering gemaakt evenals voor inwoners 
die hun woning niet kunnen verhuren in de zomermaanden omdat ze bijvoorbeeld op 
het strand werkzaam zijn; 

- Wanneer woningen toch worden onttrokken voor de recreatieve verhuur kan het 
college een boete opleggen; 

- Ook voor verhuur in de juiste maanden die niet is gemeld kan het college een boete 
opleggen. 

  
In de Toelichting van de Huisvestingsverordening Bergen 2020 treft u een uitgebreide 
onderbouwing aan. 
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OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
Het college geeft de raad in overweging mee om de Huisvestingsverordening Bergen 2020 
vast te stellen, zodat er vanaf 1 januari 2021 regels zijn ten aanzien van de recreatieve 
verhuur en recreatief gebruik van woningen. 
 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
Dit voorstel betreft alleen de gemeente Bergen. In de gemeente Bergen is het verhuren van 
de eigen woning of delen daarvan lokaal gebruik. Dit gebeurt al decennia lang en is een 
onderdeel van de cultuur van de inwoners. Met het voorstel om te gaan reguleren en niet te 
gaan verbieden, wordt aangesloten bij die couleur locale. Voor een woningeigenaar is het 
belangrijk dat de recreatieve verhuur en het recreatieve gebruik van een woning (met de 
bestemming wonen) duidelijke spelregels kent.  
 
Regio Alkmaar-gemeenten kijken met interesse en belangstelling naar de gemeente Bergen 
met betrekking tot het reguleren van dit onderwerp. 
 

RISICO’S  
1. De huisvestingsverordening biedt de gemeente de mogelijkheid om voor een 

periode van 4 jaren in te grijpen met aanvullende regels. Daarna moet de 
noodzaak om te sturen opnieuw aangetoond worden; daarmee dus ook 
‘schaarste’ opnieuw aangetoond worden. 
 

2. Als de gemeente de huisvestingsverordening gaat inzetten als instrument om te 
sturen dan is het niet noodzakelijke om de bestemmingsplannen te wijzigen. Bij 
het vaststellen van het omgevingsplan (vereiste onder de omgevingswet vanaf 
2021) kan een bepaling opgenomen die het recreatief gebruik reguleert). 

 
3. Het onderwerp van de onttrekking door recreatieve verhuur en recreatief gebruik 

is zeker gevoelig. De belangentegenstellingen zijn groot; degenen die geld 
verdienen willen niet beperkt worden en degenen die overlast ervaren willen dat 
de overheid ingrijpt. Voor het vervolg is het zaak om op inhoud en proces 
transparant en gericht te blijven communiceren ook in de fase van de uitvoering.  

 

FINANCIËN  
Afgestemd met: de businesscontroller van team Beleid en Vastgoed 
Op 4 juli 2019 is de gemeenteraad van Bergen akkoord gegaan met bijgaande 
begrotingswijziging: 
 
Kosten  
2019 €100.000 (dekking exploitatie) 

Inhuur extern advies (7 mnd) voor communicatie, opstellen huisvestingsverordening, 
proceskosten en opstarten handhaving 

2020 €150.000 (dekking exploitatie) + €250.000 (dekking algemene reserve) 
2021 €150.000 (dekking exploitatie) + €250.000 (dekking algemene reserve) 
 
Het aanpassen van de Huisvestingsverordening evenals het onderzoek naar de 
rechtmatigheid en de toepasbaarheid wordt gefinancierd vanuit bovenstaande dekking. 
(grootboeknummer 6830400 en kostenplaats 438008) 
 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
Bij het opstellen van de Huisvestingsverordening Bergen 2020 inclusief toelichting is 
samengewerkt met de afdelingen: Beleid en Vastgoed (wonen en R&T), Juridische Zaken en 
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Handhaving, Toezicht en Veiligheid en twee externe bureaus ter onderbouwing van 
‘schaarste’ en voor juridische toetsing. Respectievelijk STEC en AKD Advocaten. 
 

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Nadat u raad de Huisvestingsverordening 2020 heeft vastgesteld, worden de volgende 
deeltrajecten verder uitgewerkt: 

- Inrichten registratie- en meldingsplicht 
- Opstellen en vaststellen handhavingstraject (ter goedkeuring voorleggen aan de 

raad) 
- Opzetten communicatietraject 
- Vignet uitgeven 
- Uitvoering geven aan de motie van 11 december 2018 

 
BIJLAGEN 
1. de gewijzigde Huisvestingsverordening Bergen 2020  
2. onderzoek woning schaarste woonruimtevoorraad gemeente Bergen door bureau STEC 
 

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 

 beleidsnotitie Project Onttrekking van 6 november 2018; 

 brief minister Ollongren aan Tweede kamer (maart 2019) 

 vastgestelde beleidsnotitie ‘beleid en regelgeving recreatieve verhuur en recreatief 
gebruik van woningen 4 julii2019 

 kopie (aangehaalde) motie gemeenteraad 11 december 2018 
 

 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 



 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer : volgt 
Documentnummer : CONCEPT 
Onderwerp : verzoek opheffen geheimhouding voorbereidingsbesluit 
Opsteller : P. Goossens 
Portefeuillehouder(s) : wethouder Valkering 

verzoek opheffen geheimhouding voorbereidingsbesluit wethouder Valkering volgt agendaverzoek aan presidium  
Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad. Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren,verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving:  
Het betreft een verzoek tot het opheffen van de geheimhouding naar aanleiding van een Wob-
verzoek. Het Wob-verzoek ziet op alle relevante documenten ter voorbereiding en vaststelling 
van het geheimhoudingsbesluit. Op enkele documenten rust nog geheimhouding. Daarom 
moet de raad een besluit nemen.  

 
Kern van de zaak 
Door de advocaat van LIDL is een Wob-verzoek ingediend over alle documenten die 
betrekking hebben op het voorbereidingsbesluit Centrum Bergen. Op enkele van deze 
documenten rust een geheimhoudingsplicht. Het verzoek moet daarom worden voorgelegd aan 
de raad ter besluitvorming als een verzoek tot het opheffen van de geheimhouding. De 
documenten waarop nog geheimhouding berusten zijn: 

- Advies Houthoff d.d. 17 januari 2019; 
- Advies Houthoff d.d. 15 april 2019; 
- Verslag vergadering 9 mei 2019 en presentielijst. 

 
Het college zal adviseren om de geheimhouding die rust op de documenten van Houthoff waar 
mogelijk op te heffen. Voorgesteld zal worden om de geheimhouding niet volledig op te heffen 
omdat enkele belangen nog steeds actueel zijn. De geheimhouding die nog rust op het verslag 
van de vergadering kan worden opgeheven nu daarin geen gevoelige informatie is 
opgenomen. De uiteindelijke beslissing daarover is voorbehouden aan de raad zelf.  

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen)  
 

 
 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 
Concept rb/rv Volgt B&W-vergadering 29 oktober 2019 
Notitie  
Anders  
Datum indiening  

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium     

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Verzoek tot het opheffen van de geheimhouding 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

- De geheimhouding die rust op de notitie van Houthoff d.d. 7 januari 2019 op de 
onderdelen 5.4 en 5.5 in stand te laten en voor het overige op te heffen, en; 

- De geheimhouding die rust op de notitie van Houthoff d.d. 15 april 2019 op de 
onderdelen 3.1 tot en met 3.5 in stand te laten en voor het overige op te heffen, en; 

- De geheimhouding die rust op het verslag van besloten raadsvergadering van 9 mei 
2019 en de aanwezigheidslijst op te heffen, en; 

- De verzoeker middels bijgevoegde brief van het besluit op de hoogte te stellen. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 12 december 2019 
Zaaknummer : BB19.00548 
Voorstelnummer : RAAD190207 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 21 november 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Juridische Zaken en Inkoop 
Opsteller(s) : Paul Goossens 
Telefoonnummer : 06-15430994 
Bijlagen:  : 1 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
 

Op 6 juni 2019 heeft het college van B&W een verzoek op grond van de Wet openbaarheid 

van bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Met dit verzoek werd verzocht om openbaarmaking 

van documenten waarop geheimhouding rust. De documenten hebben betrekking op het 

voorbereidingsbesluit ‘Centrum Bergen’ van 9 mei 2019. De geheimhouding is door uw 

gemeenteraad bekrachtigd. Op grond van vaste jurisprudentie zijn verzoeken tot het 

openbaarmaken van documenten waarop geheimhouding rust tevens verzoeken tot het 

opheffen van die geheimhouding. Het verzoek wordt daarom voorgelegd aan uw 

gemeenteraad.  

 

Met dit advies neemt u een besluit op het verzoek 

 
KEUZERUIMTE 
 

Uw raad beschikt over keuzeruimte over het al dan niet opheffen van de geheimhouding. De 

geheimhouding betreft een raadsbevoegdheid die door een rechter terughoudend zal worden 

getoetst. 
 
 

TOELICHTING OP HET ADVIES  
 

Bij uw raad berusten vier documenten die binnen de omvang van het Wob-verzoek vallen 

waarop een geheimhoudingsplicht rust. Het betreffen de volgende documenten: 

1. Notitie Houthoff d.d. 7 januari 2019; 

2. Notitie Houthoff d.d. 15 april 2019;  

3. Notulen besloten raadsvergadering 9 mei 2019; 

4. Presentielijst besloten raadsvergadering 9 mei 2019. 

 

De documenten zoals deze in de openbaarheid kunnen worden gebracht liggen ter inzage bij 

de griffie. 

 

Hieronder wordt toegelicht waarom wordt voorgesteld de geheimhouding (al dan niet 

gedeeltelijk) op te heffen.  

 

Notities Houthoff  

Houthoff heeft op 7 januari 2019 en 15 april 2019 twee notities opgesteld over het nemen 

van het voorbereidingsbesluit. Uw gemeenteraad heeft de geheimhoudingsplicht op beide 

notities bekrachtigd om enerzijds te verzekeren dat het voorbereidingsbesluit effectief kon 

worden genomen en anderzijds de procespositie van de gemeente in eventuele toekomstige 

procedures niet te verzwakken. Dit eerste belang is met het inwerkingtreden van het 

voorbereidingsbesluit komen te vervallen. In de documenten wordt ingegaan op de 

procedurele vereisten voor een voorbereidingsbesluit, de werking, de beperkingen en de 

mogelijke vervolgstappen. Ook wordt ingegaan op het geldende planologische regime. Al 
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deze informatie vloeit voort uit de wet of andere rechtsbronnen. De geheimhouding die rust 

op deze onderdelen van het document kan daarom worden opgeheven.  

 

Het tweede belang dat bij de stukken van Houthoff is gemoeid, namelijk het belang van de 

procespositie van de gemeente, is nog actueel. Bij het besluit van 9 mei 2019 is vermeld dat 

niet een termijn kon worden opgenomen voor het opheffen van de geheimhouding omdat de 

noodzaak tot het instandhouden van de geheimhouding mede afhankelijk zou zijn van het 

besluit van uw raad. Nu het voorbereidingsbesluit door uw raad is aangenomen en inwerking 

is getreden is het belang van de geheimhouding nog actueel. Daarom wordt voorgesteld om 

de geheimhouding op te heffen voor zover met openbaarmaking van de documenten de 

procespositie van de gemeente niet wordt aangetast. Met dit besluit heft u de geheimhouding 

zoveel mogelijk op zonder daarbij de (toekomstige) belangen van de gemeente te schaden. 

 

Raadsdocumenten  

De andere twee documenten waarop nog een geheimhoudingsplicht rust betreffen de 

notulen van de besloten raadsvergadering en de presentielijst van de raadsvergadering van 

9 mei 2019. Deze documenten zijn door ons college beoordeeld en niet is gebleken van een 

zwaarwegend actueel belang dat noopt tot instandhouding van de geheimhouding. Voor 

zover uit de notulen blijkt dat is gesproken over onderwerpen die te maken hebben met 

eventuele toekomstige procedures kan daaruit geen informatie op worden gemaakt die de 

procespositie van de gemeente zal aantasten. Daarom wordt uw raad geadviseerd om de 

geheimhouding die rust op deze twee documenten op te heffen.  
 

 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
 
Het college deelt de hierboven opgenomen overwegingen.  
 
 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
 

Niet van toepassing.  
 
 

RISICO’S  
 

Tegen het besluit staat bezwaar en beroep.  
 
 

FINANCIËN  
 

Niet van toepassing.  
 

 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
 

Alle derde-belanghebbenden en opstellers van de documenten zijn geïnformeerd over het 

opheffen van de geheimhouding.  
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UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
 

Indien uw raad positief besluit op het advies neemt ons college zo spoedig mogelijk een 

besluit over de openbaarheid van de stukken. 

 
 
BIJLAGEN 

1. Geanonimiseerd besluit op het verzoek. 
 
 

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

De documenten waar u een besluit op neemt liggen ter inzage bij de griffie. Tevens is een 
versie bij de griffie ter inzage gelegd zoals ons college voornemens is deze openbaar te 
maken. 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 



 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer :  
Documentnummer :  
Onderwerp : Belastingverordeningen 2020 
Opsteller : J. Cramer 
Portefeuillehouder(s) : J. Houtenbos 

Vaststelling belastingverordeningen 2018 H. Snabilie BB17.00517 agendaverzoek aan presidium  
Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren,verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving: In verband met de vaststelling van de belastingverordeningen ‘Bergen 2020’ 
wordt verzocht tot agendering ter behandeling in de vergadering van de ARC op 21-11 en de 
vergadering van de raad op 12-12. 
 

 
Kern van de zaak 
Aan de raad wordt voorgesteld de belastingverordeningen 2020 vast te stellen. De 
verordeningen zijn aangepast ingevolge de kaders zoals vastgesteld in de 
programmabegroting 2020 en de modelverordeningen van de VNG. 
 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 

 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

Bijlagen nog aan te leveren 
Concept rb/rv Raadsvoorstel en concept-raadsbesluiten (verordeningen) 
Notitie  
Anders  
Datum indiening 9 oktober 2019 

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium     

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Belastingverordeningen 2020 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
De volgende verordeningen vast te stellen: 
 
- Afvalstoffenheffing; 
- Forensenbelasting; 
- Kwijtschelding; 
- Leges en tarieventabel; 
- Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel; 
- Marktgelden; 
- OZB; 
- Parkeerbelastingen; 
- Precariobelasting en tarieventabel; 
- Precariobelasting kabels & leidingen; 
- Rioolheffing; 
- Verordening aansluitvoorwaarden riolering; 
- Toeristenbelasting; 
- Watertoeristenbelasting. 
 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja 

 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 12 december 2019 
Zaaknummer : BB19.00535 
Voorstelnummer : RAAD190201 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 21 november 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Belastingen 
Opsteller(s) : Jan Cramer 
Telefoonnummer : 088 909 7381 
Bijlagen:  : 16 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
Aan uw raad wordt voorgesteld om de belastingverordeningen 2020 vast te stellen. Tevens 
wordt voorgesteld om de tarieven van de belastingen te indexeren met het algemene 
inflatiepercentage van 2%. Dit is het inflatiepercentage waar de Europese Centrale Bank op 
stuurt. Uitzondering hierop vormen de tarieven van de afvalstoffenheffing, 
lijkbezorgingsrechten, onroerende zaakbelastingen, parkeerheffingen, precariobelasting op 
kabels en leidingen, de rioolheffing en de (water)toeristenbelasting. Voor genoemde 
belastingen zijn in dit voorstel toelichtingen opgenomen. 
 

 
KEUZERUIMTE 
Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet is uw raad bevoegd tot het invoeren, wijzigen 
of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een 
belastingverordening. 
 

 

TOELICHTING OP HET ADVIES  
De belastingverordeningen zijn aangepast conform de begroting 2020 en de 
modelverordeningen van de VNG. De belastingverordeningen 2020 dienen te worden 
vastgesteld door uw raad om per 1 januari 2020 de belastingen te kunnen heffen. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
Indexering 
In de begroting 2020 zijn de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en rechten 
opgenomen. Dit voorstel is een vertaling van de begrote opbrengsten naar de tarieven voor 
de gemeentelijke belastingen. In de begroting van 2020 is een inflatiecorrectie van 2% 
opgenomen. Voorgesteld wordt om de belastingtarieven te indexeren met het algemene 
inflatiepercentage van 2% op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) met uitzondering 
van de tarieven waarvoor een toelichting is opgenomen. De tarieven voor gemeentelijke 
retributies mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Uitgezonderd van indexering zijn de 
rijkstarieven, deze zijn aangeduid met een * in de legestarieventabel. 
 
Retributies en bestemmingsheffingen 
De tarieven voor gemeentelijke retributies (specifieke diensten) en bestemmingsheffingen 
(diensten met een algemeen karakter) mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Andere 
activiteiten dan die waarvoor de heffing bestemd is mogen uit deze opbrengsten niet worden 
bekostigd. Aan het uitgangspunt van maximale kostendekkendheid wordt voor de rioolheffing 
en afvalstoffenheffing voldaan.  
 
Afrondingsregels  
Bedragen tot € 10,00 worden naar beneden afgerond op € 0,05, bedragen boven € 10,00 
worden afgerond op € 0,10. De bedragen zoals opgenomen in de tarieventabel voor de 
lijkbezorgings- en graafrechten zijn op hele euro’s naar beneden afgerond. 
 
Afvalstoffenheffing 
Uitgangspunt in de begroting is dat de tarieven een opbrengst genereren op kostendekkend 
niveau. Om de geraamde opbrengst te realiseren wordt voorgesteld om de tarieven met 3% 
te indexeren. 
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In 2019 zijn de tarieven voor de extra restafval containers verhoogd als 
ontmoedigingsmaatregel met een drempelverhogend effect om extra restafval minicontainers 
te bestellen. De gemeente wil het aantal kilo’s restafval terugbrengen in de komende jaren, 
als onderdeel van de doelstelling een duurzame gemeente te zijn. 
 
Enkele huishoudens produceren meer restafval als gevolg van het gebruik van medische 
hulpmiddelen. Voorgesteld wordt om het tarief voor een extra restafval container te laten 
vervallen voor mensen met een medische indicatie en hiervoor een vrijstelling op te nemen. 
 
Lijkbezorgingsrechten 
Door het hanteren van afwijkende percentages voor het indexeren van de tarieven voor 2019 
door de BUCH-gemeenten zijn er geringe afwijkingen in de tarieven ontstaan. Het gaat 
hierbij om één tot enkele euro’s, de financiële gevolgen zijn daarmee gering, voor de 
administratie echter aanzienlijk. Om de harmonisatie van de tarieven te herstellen wordt 
voorgesteld om een indexering van 1,8% toe te passen in plaats van 2%. 
 
WOZ en (on)roerende zaakbelasting  
De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde in het economische verkeer van de 
onroerende zaak per waardepeildatum 1 januari 2019. De belasting wordt geheven als 
percentage van deze waarde. De opbrengst OZB wordt verhoogd met de inflatiecorrectie. Bij 
de bepaling van de tarieven is, naast de inflatiecorrectie, echter ook de procentuele 
marktbeweging tussen de WOZ waardepeildata van invloed. Dit heeft tot gevolg dat de 
tarieven met dit percentage worden gecorrigeerd en vervolgens met de index verhoogd. 
Voorgesteld wordt om de OZB tarieven te verhogen met de indexatie zoals door het rijk 
gebruikt bij de berekening van de OZB rekenfactor. De exacte bepaling van de marktwerking 
tussen de waardepeildata is op het moment opstellen van voorliggend voorstel nog niet 
bekend. De op de WOZ waarde gebaseerde tarieven om te komen tot de in de begroting 
2020 opgenomen OZB- en forensenbelasting opbrengsten zullen daarom door middel van 
een erratum worden bekend gemaakt en in de Verordeningen onroerende zaakbelastingen 
en forensenbelasting worden opgenomen. 
 
Overheveling gebruikersbelasting naar eigenarenbelasting niet-woningen 
Onder de naam onroerende zaakbelasting worden voor binnen de gemeente gelegen 
onroerende zaken twee belastingen geheven, een gebruikersbelasting en een 
eigenarenbelasting. Voorgesteld wordt om voor niet-woningen het tarief van de 
gebruikersbelasting te verlagen naar 0% en de eigenarenbelasting voor niet-woningen te 
verhogen met het percentage waarmee de gebruikersbelasting wordt verlaagd. De 
verhuurder van een bedrijfspand zal de onroerende zaakbelasting voor eigenaren normaliter 
doorberekenen in de huurprijs. 
 
Afschaffing van de OZB gebruikersbelasting onder gelijktijdige overheveling naar de 
eigenarenbelasting voor niet-woningen genereert de volgende effecten voor de gemeente, 
waarbij wordt uitgegaan van gehele tariefoverheveling zonder enige vorm van compensatie: 

1) Toenemende inkomsten in verband met het vervallen van het niet kunnen heffen van 
      OZB voor gebruikers bij leegstaande bedrijven en winkels. 
2) Toenemende inkomsten in verband met het wegvallen van de vrijstelling voor  

woondelen bij OZB voor gebruikers. In onderstaand overzicht zijn de financiële 
gevolgen met betrekking tot punt 1 en 2 uitgewerkt. 

3) Nauwkeuriger bepaling van de OZB inkomsten is mogelijk omdat de foutmarge met  
betrekking tot de inschatting van de factor leegstandsbepaling vervalt. 

     4)   Afname van het aantal bezwaarschriften van gebruikers van niet-woningen. 
     5)   Stimulans om de periode van leegstand te beperken. Leegstand betekent immers 
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           extra niet verhaalbare kosten voor eigenaren van leegstaande panden. 
 
 
Parkeerbelasting 
Voorgesteld wordt om het uurtarief te verhogen van €1,90 naar €1,95. De laatste verhoging 
dateert van 2014.  
 
Precariobelasting op kabels en leidingen 
De Eerste Kamer heeft op 21 maart 2017 ingestemd met de beperking van de 
heffingsbevoegdheid voor de precariobelasting. Na 1 januari 2022 mag geen 
precariobelasting meer worden geheven over netwerken van nutsbedrijven die zich onder, 
op of boven openbare grond bevinden. Het tarief mag in de tussenliggende periode niet 
meer hoger worden dan het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Het tarief voor het 
hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst 
bestemde gemeentegrond blijft, gezien bovenstaande ongewijzigd en bedraagt per 
strekkende meter per jaar € 3,50. 
 
Rioolheffing 
Conform het formatieakkoord wordt jaarlijks bepaald in hoeverre een stijging van het tarief 
kan worden voorkomen. Gelet op het bovenstaande kan het tarief voor 2020 met 9% omlaag 
waarna het bij gelijkblijvend beleid en huidige inzicht in de kostenontwikkeling de komende 
jaren niet verder hoeft te stijgen.  
 
Voorgesteld wordt om de voor de belastingtarieven gebruikte staffels aan te passen.  
Het huidige basistarief wordt gehanteerd bij een waterverbruik tot 500m3. Het huidige tarief 
voor de tweede staffel bij een verbruik van 501m3 tot 1000m3 bedraagt 3.75 maal het 
basistarief. Dit kan leiden tot een onevenredige belasting voor gebruikers met een 
waterverbruik van net boven de 500m3. Daarom wordt een verfijning voorgesteld van de 
staffels tot een waterverbruik van 600m3. 
 
Toeristenbelasting 
Voorgesteld wordt om de toeristenbelasting te verhogen van €1,80 tot 1,85. De laatste 
verhoging dateert van 2016. 
 

RISICO’S  
Slechts op basis van belastingverordeningen waartoe uw raad heeft besloten kan de 
gemeente voor 2020 aanslagen opleggen. Daarnaast moeten de vastgestelde 
belastingverordeningen bekend worden gemaakt, dit mag op elektronische wijze gebeuren. 
 

FINANCIËN  
De belastingverordeningen zijn aangepast conform de begroting 2020 

 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
 

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Aan de gebruikers van de objecten die in 2019 voor het eerst te maken krijgen met een 
aanslag voor de afvoer en verwerking van hemelwater worden na het veststellen van de 
verordening Rioolheffing 2019 brieven verzonden. Hierin wordt het voornemen tot het heffen 
van de gebruikers van de betreffende objecten in 2019 kenbaar gemaakt. 
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De verordeningen worden bekendgemaakt in het elektronisch blad van Bergen op 
www.officielebekendmakingen.nl. De verordeningen worden beschikbaar gesteld op 
www.overheid.nl.  
  

BIJLAGEN: 
De concept verordeningen 2020: 
- Afvalstoffenheffing; 
- Forensenbelasting; 
- Kwijtschelding; 
- Leges en tarieventabel; 
- Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel; 
- Marktgelden; 
- OZB; 
- Parkeerbelastingen; 
- Precariobelasting en tarieventabel; 
- Precariobelasting kabels & leidingen; 
- Rioolheffing; 
- Verordening aansluitvoorwaarden riolering; 
- Toeristenbelasting; 
- Watertoeristenbelasting. 
 

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.overheid.nl/


 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer : BB19.00534 
Documentnummer : 19.B005055 
Onderwerp : Firap 2019 
Opsteller : J. Belleman 
Portefeuillehouder(s) : Jan Houtenbos 

Firap 2019 Jan Houtenbos BB19.00534 agendaverzoek aan presidium  
Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren,verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving:  
Met de vaststelling van de firap 2019 wordt de gemeentelijke begroting geactualiseerd en het 
uitgangspunt voor de jaarrekening gecreëerd. 
 
 
 

 
Kern van de zaak 
Met de vaststelling van de firap 2019 wordt de gemeentelijke begroting geactualiseerd en het 
uitgangspunt voor de jaarrekening gecreëerd. Dit is onderdeel van de gemeentelijke P&C 
cyclus. De begrotingswijziging dient conform regelgeving in 2019 vastgesteld te worden door 
de raad. 
 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 

 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

 Besluit voorleggen aan de raad 
 
Bijlagen 
Concept rb/rv  
Notitie  
Anders  
Datum indiening  

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium     

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Firap 2019 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
Zie raadsbesluit 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 12 december 2019 
Zaaknummer : BB19.00534 
Voorstelnummer : RAAD190197 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 21 november 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Control en Advies 
Opsteller(s) : Jan Belleman 
Telefoonnummer : 088 909 7628 
Bijlagen:  : Begrotingswijziging Firap 2019, Firap 2019 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
 

Dit voorstel is bedoeld om de gevolgen op hoofdlijnen van Firap 2019 vast te laten 
stellen. 
Feitelijk is de Firap (Financiële rapportage) een stuk ter voorbereiding op de jaarrekening.  
Bij grote afwijkingen wordt de raad geïnformeerd danwel om besluitvorming gevraagd. 
Per programmaonderdeel zijn de afwijkingen gerapporteerd op zowel exploitatiebudgetten 
als investeringen. 
De financiële gevolgen worden door middel van de begrotingswijziging nog in 2019 verwerkt 
om zo de begroting 2019 te actualiseren en het uitgangspunt voor de jaarrekening 2019 te 
creëren.  
 
KEUZERUIMTE 
De Firap is onderdeel van de door uw raad vastgestelde P&C cyclus. 
 

TOELICHTING OP HET ADVIES  
n.v.t. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
n.v.t. 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
n.v.t. 

 

RISICO’S  
n.v.t. 
 

FINANCIËN  
Zie onderstaand de financiële gevolgen en de gevolgen op het begrotingssaldo. 
 

 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
n.v.t. 
 
 

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
 Na vaststelling wordt de begrotingswijziging verwerkt. 
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BIJLAGEN 
Begrotingswijziging Firap 2019 v2 
Firap 2019 v2 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
n.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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