
 
 
 
VERSLAG Raadsbrede commissie Ombuigingen van 16 september 2014 
  
 
Agendapunt 1: Opening  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Luttik, Trap, Karels (KL); 
Hietbrink/Groen (GL); 
Halff, Snijder, Wals (D66); 
Roem, Haarsma (VVD); 
Zwart, Grooteman, Ooijevaar 
(CDA); 
Haring, Zeiler, Van Leijen 
(GBB); 
Vd Leij, Bekius (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Kindt 

Collegeleden: 
 
Zeeman 
Mesu 
Rasch 
Van Huissteden 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 
Agendapunt 2: Bespreken ombuigingsvoorstellen om te komen tot een sluitende 
programmabegroting: - inbreng college. – inbreng fracties 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Luttik (vertrek bij punt 2), Trap, 
Karels (KL); 
Hietbrink/Groen (GL); 
Halff, Snijder, Wals (wisseling 
na schorsing - De Lange) 
(D66); 
Roem, Haarsma (VVD); 
Zwart, Grooteman, Ooijevaar 
(CDA); 
Haring, Zeiler, Van Leijen 
(GBB); 
Vd Leij, Bekius (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Kindt 

Collegeleden: 
 
Zeeman 
Mesu 
Rasch 
Van Huissteden 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Opmerkingen2 

Wethouder Zeeman licht het doel van de avond en de financiële stukken toe. In het 
coalitieakkoord is afgesproken de inwoner niet verder te belasten, geen lastenverzwaring. 
Daarbij komen tegenvallers die niet waren voorzien: extra bezuinigingen vanuit het Rijk, 



brandweerrekening van 2,5 ton en een korting op de huishoudelijke hulp van 5 ton.  
Voor de uitgave kant is afgesproken de ambtelijke organisatie niet te laten groeien maar 
natuurlijk te laten verlopen. Het college stelt verder voor om de toeristenbelasting te verhogen.  
Om de begroting sluitend te krijgen worden deze voorstellen van het college vanavond 
besproken en de fracties zijn vanavond in de gelegenheid hierop te reageren.  
 
De fracties stellen veel vragen en doen voorstellen. 
Na de schorsing stelt wethouder Zeeman het volgende voor: 
veel vragen gaan in op onderzoeken, voorstellen, en beelden die op de lange termijn gezet 
moeten worden en nu niet in de begroting opgenomen kunnen worden.  
Iedere vraag wordt beantwoord in een tabel en daarachter komt het antwoord hoe met de 
vraag omgegaan wordt. 
Proberen voor 2/10 technische vragensessie begroting alle vragen gereed te hebben. 
Voorstel (KL) heffing percentage op toeristenbelasting wordt ook uiteengezet voor dat invoer 
plaatsvindt. 
 
Proces: as dinsdag komt het aangepast voorstel in college, 2/10 technische vragensessie 
begroting, 9/10 ARC en 30/10 Raad.  
Communiceren ondernemers: worden actief geïnformeerd over het voorgenomen voorstel van 
verhoging toeristenbelasting en dat het na het vaststellen van de begroting is. 
 
Wethouder Van Huissteden deelt de kosten kapitaallasten fietspad Alkmaar ’t Woud mee:  
75.0000 in 2016, investering voor Bergen 1 miljoen, dit wordt in 40 jaar afgeschreven.  
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
 
 
Bergen, 22 september 2014 
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