
 
AMENDEMENT  A 

 
 
 
AGENDAPUNTNR 3 
 

 Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 - 2012 

Onderwerp  Geen verhoging OZB 
 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  4 
november 2008; 
 

Inhoud Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 
 
Toevoegen nieuw beslispunt 1a: 
 
 1 a: de verhoging van de OZB-opbrengst met € 97.674 niet op te 
nemen in de meerjarenbegroting 2009-2012 en gevolgen hiervan 
te verwerken in de overschotten van de jaarschijven . 
 
Wijzigen 1 in 1b, waarbij voor .. programmabegroting wordt 
tussengevoegd: .. gewijzigde  
 
1 b: de gewijzigde programmabegroting, inclusief paragrafen en 
bijlagen, vast te stellen  
  

Toelichting  
Overwegende dat : 

- de voorgestelde verhoging van de OZB met 1,5 % niet 
noodzakelijk is om de begroting 2009 sluitend te maken; 

- de burgers van de gemeente Bergen in deze wat 
onzekere financiële tijden een zekere financiële steun 
verdienen. 

 
 
 
 
 
 

Naam en ondertekening  
 

VVD gemeente Bergen 
 
 



 
AMENDEMENT   B 

 
 
 
AGENDAPUNTNR 3 
 

 Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 - 2012 

Onderwerp  Akkoord van Bergen 
 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 4 
november 2008;   
 

Inhoud  Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 
 
Toevoegen aan nieuw beleid onder beslispunt 3: 
 
3 b: 100.000 Euro te reserveren als nieuw beleid voor de 
totstandkoming annex realisatie van het landschapsakkoord 
Bergen en dit in mindering te brengen op de dekking ad 470.000 
Euro welke is gereserveerd voor de “vervolgfase structuurvisie” 
 
 
 

Toelichting Er is een motie aangenomen om tot een (landschaps)akkoord 
van Bergen te komen. Hiervoor dienen middelen geallocceerd te 
worden.  
 
De VVD fractie vindt het van groot belang dat er vaart wordt 
gemaakt met de totstandkoming van het landschapsakkoord van 
Bergen (analoog aan het akkoord van Apeldoorn). Nu het aantal 
WVG-gebieden n.a.v. de behandeling Kadernota uitgangspunten 
gebiedsvisie is teruggebracht, kunnen naar ons idee de 
geraamde (consultancy) kosten naar beneden worden bijgesteld. 
  
 
 

Naam en ondertekening  

 
 
 
Drs. C. Roem, fractievoorzitter 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
AMENDEMENT   C 

 
 
 
AGENDAPUNTNR 3 
 

 Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 - 2012 

Onderwerp Programmabegroting 2009: Stimuleringsfonds voor 
Duurzaamheid 

  
De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 4 
november 2008 
 

Inhoud   
Ondergetekende(n) stelt (stellen) het volgende amendement voor: 
 
Beslispunt 3 aan te vullen met de volgende zinsnede:  
 
“en daarbij een Stimuleringsfonds voor Duurzaamheid in het leven 
te roepen waarin structureel €100.000 per jaar wordt gestort” 
 
en de dekking hiervoor te vinden in een bijstelling naar beneden van 
het bedrag dat wordt gereserveerd voor de verdieping van bestaand 
beleid 
 

Toelichting In de concept Programmabegroting 2009 is geen extra geld 
opgenomen voor milieubeleid, terwijl het College hiervan wel een 
speerpunt van beleid heeft gemaakt (hoofdlijn 16). GroenLinks is 
van mening dat duurzaamheidsbeleid boven aan de politieke 
agenda van de gemeente zou moeten staan. Het genoemde bedrag 
moet worden ingezet om het duurzaamheidsbewustzijn onder de 
bevolking te vergroten, de voorbeeldfunctie van de gemeente op dit 
gebied te versterken en te onderzoeken welke maatregelen op 
milieugebied het meest effectief zijn. Het bedrag kan ook worden 
gebruikt om voorstellen voor beleid die in het voorjaar van 2009 
worden gepresenteerd te bekostigen. 
 

Naam en 
ondertekening 

Alwin Hietbrink, 

 
 
 

 



 
 

 
AMENDEMENT   D 

 
 
 
AGENDAPUNTNR 3 
 

 Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 - 2012 

Onderwerp Inventarisatie binnenstedelijk bouwen 
  

De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 4 
november 2008 
 

Inhoud   
Ondergetekende(n) stelt (stellen) het volgende amendement voor: 
 
Beslispunt 3 aan te vullen met de volgende zinsnede:  
 
“en in 2009 door een onafhankelijk onderzoeksbureau per kern te 
laten inventariseren welke mogelijkheden er zijn om binnenstedelijk 
te bouwen” 
 
en de dekking hiervoor (€50.000) te vinden in de extra gelden die de 
gemeente ontvangt als gevolg van de septembercirculaire 2008  
 

Toelichting Bij het opstellen van een structuurvisie voor de gemeente is het van 
belang om ook zicht te hebben op de mogelijkheden om 
binnenstedelijk te bouwen. Aangezien er volgend jaar een begin 
wordt gemaakt met structuurvisies voor de kernen (zie 
programmabegroting, p. 28) en een vervolg wordt gemaakt met een 
structuurvisie voor het landelijk gebied (programmabegroting, p. 27) 
is het zaak om op korte termijn inzicht te krijgen in de mogelijkheden 
om binnenstedelijk te bouwen. 

Naam en 
ondertekening 

Alwin Hietbrink, 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
AMENDEMENT   E 

 
 
 
AGENDAPUNTNR 3 
 

 Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 - 2012 

Onderwerp Routekaart klimaatneutraal Bergen 
  

De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 4 
november 2008 
 

Inhoud   
Ondergetekende(n) stelt (stellen) het volgende amendement voor: 
 
Beslispunt 3 aan te vullen met de volgende zinsnede:  
 
“en in 2009 een routekaart op te laten stellen voor een 
klimaatneutraal Bergen” 
 
en de dekking hiervoor (€25.000) te vinden in de extra gelden die de 
gemeente ontvangt als gevolg van de septembercirculaire 2008  
 

Toelichting In de concept Programmabegroting 2009 is geen extra geld 
opgenomen voor milieubeleid, terwijl het College hiervan wel een 
speerpunt van beleid heeft gemaakt (hoofdlijn 16). GroenLinks is 
van mening dat een routekaart voor een klimaatneutraal Bergen een 
kader kan bieden voor toekomstige besluitvorming over beleid op 
het gebied van energie- klimaat- en milieubeleid.  
 

Naam en 
ondertekening 

Alwin Hietbrink, 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
AMENDEMENT   F 

 
 
 
AGENDAPUNTNR 3 
 

 Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 - 2012 

Onderwerp Programmabegroting 2009: opknappen Slotkwartier 
  

De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 4 
november 2008 
 

Inhoud   
Ondergetekende(n) stelt (stellen) het volgende amendement voor: 
 
Beslispunt 3 aan te vullen met de volgende zinsnede:  
 
“voor het opknappen van het Slotkwartier €50.000 te reserveren” 
 
en de dekking hiervoor (€50.000) te vinden in de extra gelden die de 
gemeente ontvangt als gevolg van de septembercirculaire 2008  
 

Toelichting  
In januari 2008 heeft de raad een duidelijk kaderstellend besluit 
genomen over de verdere ontwikkeling van het Slotkwartier in 
Egmond aan den Hoef. GroenLinks is van mening dat de 
ontwikkeling van dit gebied prioriteit verdient. Daarom is het van 
belang een stelbedrag op te nemen in de begroting om deze 
ontwikkeling voortvarend ter hand te kunnen nemen. 
 

Naam en 
ondertekening 

Alwin Hietbrink, 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
AMENDEMENT   G 

 
 
 
AGENDAPUNTNR 3 
 

 Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 - 2012 

Onderwerp  Wijkgericht werken 
  

De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 4 
november 2008 
 

Inhoud   
Ondergetekende(n) stelt (stellen) het volgende amendement voor: 
 
Beslispunt 3 aan te vullen met de volgende zinsnede: 
 
“structureel €75.000 extra te reserveren voor wijkgericht werken 
bovenop de €75.000 die al onder nieuw beleid wordt voorgesteld 
(WMO-stimuleringsfonds) (in totaal dus €150.000)” 
 
en de dekking hiervoor (€75.000) in de jaarschijf 2009 te vinden in 
de extra gelden die de gemeente ontvangt als gevolg van de 
septembercirculaire 2008  
 

Toelichting  
Het College stelt voor €75.000 te reserveren voor wijkgericht 
werken. Naar de mening van GroenLinks is dit bedrag aan de lage 
kant. Als de gemeente Bergen de verdieping van het wijkgericht 
werken vorm wil geven verdient het aanbeveling een groter bedrag 
in de begroting op te nemen. Op die manier kunnen de plannen van 
verschillende wijkverenigingen eerder worden gerealiseerd. 
 

Naam en 
ondertekening 

Alwin Hietbrink, 

 
 
 

 



 
AMENDEMENT   H 

 
 
 
AGENDAPUNTNR  3 
 

Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 -  2012 

Onderwerp CO 2 neutraal bouwen 
 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  
4 november 2008 
 

Inhoud Ondergetekende(n) stelt / stellen het volgende amendement 
voor: 
 
Beslispunt 3: 
De voorstellen voor nieuw beleid vast te stellen,  
 
Toevoegen nieuw beslispunt: 
“-  € 210.000,- nieuw beleid te reserveren voor onderzoek naar 
of ontwikkeling van een CO2 neutrale wijk op het terrein van 
het voormalige AZC in Egmond ad Hoef en onderzoek naar het 
toepassen van duurzame elementen bij alle toekomstige 
reconstructiewerkzaamheden.  
 
- de onderdelen nieuw beleid 2.2, 2.3 2.4 en 7.6 te verlagen 
met 50%. 

Toelichting Er is al heel veel ervaring en kennis aanwezig op dit gebied. 
Enthousiaste gemeenten die op het gebied van CO2 neutraal 
wonen actief zijn willen graag deze kennis delen. 
De ontwikkelingen gaan razend snel, met name op het gebied 
van zonnepanelen. 
Er is veel subsidie binnen te halen hiervoor bij de provincie. 
Het zou absoluut een gemiste kans zijn, bij het plannen van 
een nieuwe wijk hier geen gebruik van te maken. 
Het kan toch niet zo zijn dat een zo groene gemeente als de 
onze bij het toepassen van deze nieuwe technologieën  geen 
rol in wil spelen. 
 
Door de verlaging van de genoemde posten is dit amendement
budgettair neutraal. 
 

Naam en ondertekening      
      Anja de Ruiter 
 

D66Bergen 
 
 
 

 



 
 

AMENDEMENT    i 
 
 
AGENDAPUNTNR 
3 

Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 - 2012 

Onderwerp Impuls opknappen openbare ruimte in de kernen 
 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 4 november 2008 

 
Inhoud Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 

 
3 wordt 3 a: 
Het vaststellen van de in de nota van aanbieding genoemde voorstellen voor  
nieuw beleid; 
 
Toevoegen: 
3 b: € 350.000 beschikbaar te stellen onder nieuw beleid voor een impuls 
”opknappen openbare ruimte” in de kernen en de financiële gevolgen ervan  
te verwerken in de overschot van de jaarschijf; 
3 c: punt 7.6 € 200.00  opstellen bestemmingsplannen als gevolg van de WVG 
uit het nieuwe beleid te schrappen. 
 

Toelichting  
Gelet op de behandeling van het kaderbesluit gebiedsvisie is een bedrag van  
€200.000,- p. 28 punt 7.6 naar onze mening op dit moment een veel te hoog  
bedrag.  
 
Mocht het college voor de uitwerking van het stappenplan meer geld nodig hebben  
dan horen wij dat graag eerst in de daarvoor bestemde Raadscie. 
 
Het resterende bedrag van €150.000,- willen wij onttrekken van de 1 miljoen  
(pagina 12). Naar onze mening is deze investering ook goed voor de  
Vermogenspositie van de gemeente. 
Voor de besteding van de €350.000,- willen wij een extra impuls geven 
Voor het opknappen van de openbare ruimte in de  drie kernen.  
Motivatie hiervoor is het gegeven dat: 
-wij een bijzonder gebied zijn met het oog op recreatie en toerisme.  
-Door de Kredietcrisis er mogelijk meer mensen in Nederland blijven  
en onze mooie kernen bezoeken. 
-De kernen extra aantrekkelijk worden. 
 
Wij denken bij de inzet van middelen aan: 
Straatmeubilair, lantaarnpalen, bestrating, prullenbakken etc. etc.  
 
Het een en ander in nauwe samenspraak met de Raad.  
Uitvoering 2009! 
 

Naam en 
ondertekening 

 

 
 
K. Kindt 
 
J. Korver 



 
 



 
 

AMENDEMENT   J 
 

 
 
AGENDAPUNTNR 3 
 

 Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 - 2012 

Onderwerp Investeringsplan 2009 - 2012 
 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 
4 november 2008. 
 

Inhoud Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 
 
Toevoegen nieuw beslispunt: 
 
4 a: In het Investeringsplan 2009-2012 op te nemen: 
reconstructie Heerenweg Camperduin gedeelte 
Hargerstrandweg tot Hondsbosschezeewering met 
beginnende kapitaallasten in 2011; 
 
4 wordt 4 b: De jaarschijf 2009 van het investeringsplan 2009-
2012 vast te stellen. 
 

Toelichting In het Investeringsplan 2009-2012 zijn diverse projecten uit 
programma 6 opgenomen die een directe relatie hebben met het 
opknappen en opnieuw inrichten van de boulevards en openbare 
ruimte nabij de strandopgangen in Egmond aan Zee en Bergen 
aan Zee. Voor een toeristische gemeente als Bergen zijn deze 
openbare ruimtes inderdaad de visitekaartjes bij uitstek.  
 
Het is van groot belang dat alle openbare wegen en de openbare 
ruimte bij de strandopgangen in 2012 gerenoveerd zijn en 
kwaliteit uitstralen. De Heerenweg bij Camperduin voldoet op dit 
moment niet aan deze te stellen kwaliteitseisen.  
Door het project Heerenweg Camperduin nu toe te voegen aan 
het Investeringsplan 2009-2012 geeft dit de zekerheid dat ook 
hier uiterlijk in 2012 een kwaliteitsslag geleverd wordt.  
 
Gelet op de vele projecten die in het Investeringsplan 2009-2012 
zijn opgenomen en de realiteit dat in de loop van de jaren 
projecten uit het Meerjareninvesteringsplan vaak vertraagd of 
gewijzigd worden moet het mogelijk zijn het project binnen de 
financiële kaders van het Investeringsplan op te nemen. 

Naam en ondertekening 
 

 
K. Kindt, 
 
A.H. van der Leij, 
 

 

 1



 
AMENDEMENT   K 

 
 
 
AGENDAPUNTNR 3 
 

 Vaststellen Meerjarenbegroting 2009- 2012 

Onderwerp Investeringsplan Bruto-investeringen tot € 50.000  
 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  4 
november 2008; 
 

Inhoud Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 
 

Beslispunt 4: De jaarschijf 2009 van het investeringsplan 2009-
2012 vast te stellen: 
 
Vast te stellen wijzigen in: voor kennisgeving aan te nemen 
 
Beslispunt 5: tot het beschikbaar stellen van de kredieten (*) 
behorende bij de jaarschijf 2009 van het investeringsplan 
(inclusief kredieten voor riool en afval). 
 
Na … van de kredieten: tussenvoegen:  ..(*) tot € 50.000(zijnde 
de bruto-investeringen) .. behorende bij…. 
 

Toelichting Overwegende dat: 
- de gemeenteraad voor de uitvoering van haar 

controlerende taak  inzicht wil  hebben in de bruto-
investeringen; 

- de gemeenteraad om dezelfde reden ook niet zonder 
meer de kredieten wenst beschikbaar te stellen  van 
bruto-investeringen, die meer bedragen dan € 50.000; 

 
Werkwijze na aanname amendement. 
 
Voor alle bruto-investeringen boven de € 50.000 geldt dat zij 
afzonderlijk aan de raad dienen te worden voorgelegd. 
 
In eerdere discussies in de commissie en raad  hebben raads- 
en commissieleden  aangegeven  inzicht te willen hebben in de 
bruto-investeringen. Op deze manier wordt ook inzicht verkregen 
in de bijdragen van derden, subsidies en onttrekkingen aan 
reserves/voorzieningen, die met een investering te maken 
hebben. 
 
 Alleen met dit inzicht kan de raad  haar controlerende taak goed 
uitvoeren.  
 
 
 

Naam en ondertekening  

VVD gemeente Bergen 



 
 



 
AMENDEMENT   L 

 
 
AGENDAPUNTNR 3 
 

 Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 - 2012 

Onderwerp  Aanpassing van de  in 2009 uit te werken 
bezuinigingsvoorstellen 
 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  4 
november 2008; 
 

Inhoud  Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 
 
Toevoegen nieuw beslispunt 6 a: 
 
6.a. de opdrachten inzake het overbrengen van de 
reddingsbrigades naar de veiligheidsregio’s(4), de 
reclamebelasting (5), het afstoten van onroerend goed en  
het voeren van actief grondbeleid, in te trekken als 
bezuinigingsopdracht; 
 
Beslispunt 6 wijzigen, voor … opgenomen, tussenvoegen:  
.. overige . 
Schrappen: door het college. 
 
6.b.  de overige opgenomen openstaande 
bezuinigingsvoorstellen na de Perspectiefnota 2008, in 2009 uit 
te laten werken. 
 

Toelichting Overwegende dat: 
- de gemeenteraad bij het vaststellen van de 

perspectiefnota 2008 het college een aantal 
onderzoeksopdrachten heeft gegeven om nader uit te 
werken; 

- het aan raad is om eventuele onderzoeksopdrachten al 
dan niet in te trekken; 

 
Door het amendement besluit de raad de opdrachten inzake het 
overbrengen van de reddingsbrigades naar de 
veiligheidsregio’s(4), de reclamebelasting (5) en het afstoten van 
onroerend goed en  het voeren van actief grondbeleid,in te 
trekken; 
 
De wijzigingen in het beleid dienen expliciet aan de 
gemeenteraad te voorgelegd en in de besluitvorming te worden 
opgenomen.  
 

Naam en ondertekening  

 
VVD gemeente Bergen 

 
 



 
 

AMENDEMENT   M 
 

 
 
AGENDAPUNTNR 3 
 

Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 - 2012 

Onderwerp ISV programma 
 

 De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 
4 november 2008. 
 

Inhoud Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 
 
Toevoegen nieuw beslispunt 8: 
 
In het ISV programma 2005-2010 het project Fietsenstalling 
Camperduin te handhaven en hiervoor in 2009 een nieuw plan 
voor uitvoering voor te maken. 

  
Toelichting Het stimuleren van het recreatief fietsverkeer naar het strand is 

een belangrijk gemeentelijk beleidsdoel. Goede en aantrekkelijke 
voorzieningen voor de fietsers zijn dan onmisbaar. Daartoe 
behoren ook de fietsenstallingen bij de stranden. Fietsenstalling 
bij Camperduin kan een goed voorbeeld zijn voor de andere 
locaties (Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee, Bergen aan Zee, 
Egmond aan Zee, Egmond Binnen aan Zee). 
Indien particuliere investeerders niet langer beschikbaar zijn dan 
zal misschien een gemeentelijke exploitatie noodzakelijk zijn. 

Naam en ondertekening 
 

 
K. Kindt, 
 
A.H. van der Leij, 
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AMENDEMENT   N 

 
 
AGENDAPUNTNR 3 
 

 Vaststellen Meerjarenbegroting 2009 - 2012 

Onderwerp Programma 2: Woningbouw, hoofdlijn 4 
  

De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 4 
november 2008 
 

Inhoud  Ondergetekende(n) stelt (stellen) het volgende amendement 
voor: 
  
Toevoegen nieuw beslispunt: 
 
 A: Bij de realisatie van de 500 woningen van programma Wonen 
(hoofdlijn 4) de volgende verdeling toe te passen: 

- tenminste 40% in het lage segment: categorie huur tot 467,- en 
koop tot 165.000,  

- -30 % in het midden segment: huur 467,- 597,- en koop 165.00-
250.000,  

- 30% in het hoge segment: huur boven  597,- en koop vanaf 
250.000,-.  

 
B: Dit  toe te passen bij  zowel voor bestaand stedelijk gebied, als bij 
nieuwe bouwlocaties. 
 
C: Dit nieuwe beleid na besluitvorming in de gemeenteraad 
direct van toepassing te verklaren op alle plannen projecten die 
in ontwikkeling zijn en in ontwikkeling komen. 
 

Toelichting Voor een evenwichtigere verdeling van nieuw te bouwen 
woningen en een betere aansluiting op de vraag en behoefte 
voor de belangrijkste doelgroepen in het beleid 
op de woningmarkt, is een aanpassing in Hoofdlijn 4 van belang.  
 
De belangrijkste  doelgroepen zijn: ‘Starters, Ouderen en 
doorstromers’. 
 
Voor de plannen en projecten waarvoor reeds (raads)besluiten 
zijn genomen en/of waarvoor een juridische procedure al is 
gestart en gepubliceerd,  zoals een aanvraag bouwvergunning 
en wijziging van bestemmingsplan (art. 19 oude WRO), blijft de 
verdeling van tenminste 30% sociale sector en als het kan meer, 
nog steeds geldig.  
  
De Woonbeleidsnota blijft verder van kracht als Kader voor de 
uitvoering van het beleid. I 
 

Naam en ondertekening 
    Karin Kindt 

                                                        
                                                         André van der Leij 
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