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Raad stelt integraal veiligheidsplan vast
In de raadsvergadering van 
11 februari 2020 stonden 
niet veel onderwerpen op de 
agenda waarover uitvoerig is 
gedebatteerd. Dat wil niet zeggen 
dat er geen belangrijke besluiten 
zijn genomen. Zo heeft de raad 
ingestemd met het integraal 

veiligheidsplan 2020-2023. 

Zorgdragen voor veiligheid is een 
van de kerntaken van de overheid. 
De gemeenteraad stelt iedere vier 
jaar de veiligheidsprioriteiten vast 
in een integraal veiligheidsplan. 
De voor 2020 tot en met 2023 

voorgestelde prioriteiten zijn 
ondermijning, versterken 
verbinding zorg en veiligheid, veilig 
recreëren in natuurgebieden en 
woonoverlast.

Omnibuzz
Er was wel enige discussie over het 

wijzigen van de gemeenschappelijke 
regeling Omnibuzz. Deze 
organisatie biedt vraagafhankelijk 
vervoer aan personen die, als 
gevolg van beperkingen, niet 
zelfstandig kunnen reizen. Dit is een 
wettelijk taak op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. De 

raad heeft al eerder gevraagd welke 
(financiële) gevolgen er zijn als de 
gemeente ‘ooit’ zou besluiten uit 
deze gemeenschappelijke regeling 
te stappen. Wethouder Roefs heeft 
toegezegd (nogmaals) bij Omnibuzz 
aan te dringen op het ontwikkelen 
van een uittreedprotocol.

Jacob Knoops,  
fractievoorzitter CDA:
Er is maar één reden waarom ik dit 
werk als lid van de gemeenteraad 
doe: het behoud van de leefbaarheid 
in onze dorpen op de lange termijn. 
Die missie reikt veel verder dan de 
vluchtige kortetermijndoelstellingen 
die vaak zo kenmerkend zijn 

voor politieke besluitvorming. In 
Bergen werken we daarom aan de 
energietransitie, het beschikbaar 
houden van de zorg en stabiele 
gemeentefinanciën. Voor mij is de, 
ook in onze gemeente, vastlopende 
woningmarkt een volgend 
belangrijk thema. Op initiatief van 
het CDA heeft de gemeenteraad 
onlangs een aantal uitgangspunten 
geformuleerd voor de woningbouw. 
Die moeten leiden tot voldoende en 
goede woningen in al onze dorpen. 
Dat is niet morgen geregeld, maar 
draagt bij aan de leefbaarheid op de 
lange termijn. Daar zet ik me graag 
voor in!

Claudia Ponjee, raadslid PK:
De komende jaren willen we ons 
onder andere focussen op een 
nog betere dienstverlening. Van 
de eerste telefonische contacten 
tussen inwoner en gemeente, tot 
het meedenken en meebewegen 
van onze ambtenaren bij (in 
eerste instantie) onmogelijke 
vragen. Het creëren van een goede 
kennisbank, het stellen van eisen 
aan bereikbaarheid, het nakomen 
van afspraken en het voorkomen 
van lange wachttijden. Zaken 
als deze kwamen voorbij in de 
onlangs gehouden enquête over de 
dienstverlening. Wij hopen dat ook 
u deze hebt ingevuld.
Verder blijven wij de participatie, 
in de breedste zin van het woord, 
op de voet volgen. Het Aanvalsplan 
participatie, waarbij mensen weer 
aan een baan geholpen worden, 

maar ook de inwonersinitiatieven 
en de initiatieven vanuit de 
dorpsraden. Samen blijven we op 
een positieve manier werken aan 
een fijne gemeente Bergen voor 
iedereen.

Marleen Raijmakers, raadslid KERN:
Tijd gaat snel, veel te snel, maar 
dat houdt in dat we met zijn allen 
in rap tempo moeten realiseren 
wat er te doen staat. Denken in 
mogelijkheden, vooruit denken, 
acties ondernemen, verlies nemen, 
streep eronder en verder gaan. Dat 
wil KERN bereiken de resterende 
twee jaar. Bijvoorbeeld wat de 
Toren van Mosaïque betreft, het 
blijkt een blok aan het been, 
neerhalen deze toren en weer 
een mooi evenementenplein van 
maken, de winkels in Mosaïque 
weer toegankelijk, initiatieven 
van welwillende ondernemers 
en industrie omarmen en laten 
realiseren. Bouwen, bouwen, 

huurwoningen waar om 
geschreeuwd wordt. Asseldonk 
in Bergen teruggeven aan de 
verenigingen. Geld voor onderzoek 
na onderzoek besparen en 
investeren in slechte wegdelen, die 
indertijd zijn ontstaan en vragen 
om onmiddellijke actie. Niet praten 
maar DOEN!

Jack Jennissen,  
fractievoorzitter VVD:
We zijn op de helft van deze periode. 
Inmiddels is de kostenstructuur 
aardig onder controle en kunnen we 
verder vooruitkijken. De VVD gaat 
voor economische ontwikkeling, 
energietransitie, wonen en 
leefbaarheid.
Om een vitale samenleving te 
behouden is het noodzakelijk te 
groeien, met name door jonge 
mensen en gezinnen. Daar 
hebben we meer economische 
activiteit voor nodig in onze 

gemeente, bijvoorbeeld in de 
vrijetijdseconomie en de industrie. 
Hierin is een actievere rol 
noodzakelijk.
We willen inspringen op de 
woningcrisis elders en de gemeente 
laten groeien. Niet alleen met 
nieuwe woningen, maar ook de 
doorstroming van ouderen naar 
levensloopbestendige woningen 
en appartementen. Daar gaan we 
specifiek als VVD voor. Daarmee 
komen huizen beschikbaar voor 
doorstromers en nieuwe inwoners. 
Daarmee zorgen we dat onze 
kinderen een goede toekomst 
kunnen hebben.
Door energie uit wind, zon, 
biomassa en nieuwe initiatieven 
bouwen we verder aan het doel 
van energieonafhankelijkheid. 
Zo komen we tot een gezonde, 
vitalere gemeenschap en een betere 
leefbaarheid. Daar willen we samen 
aan bouwen.

Invoering Omgevingswet
Een traject van lange adem
Na eerdere voornemens lijkt de 
nieuwe Omgevingswet in 2021 
toch echt ingevoerd te worden. 
Het is de meest omvangrijke 
wetswijziging sinds de invoering 
van de Grondwet in 1848. Met de 
Omgevingswet wil de overheid de 
regels voor ruimtelijke ontwikkeling 
vereenvoudigen en samenvoegen. 
Zodat het straks bijvoorbeeld 
makkelijker is om bouwprojecten 
te starten. Maar pakt dat in de 
praktijk ook zo uit? De definitieve 
invoeringsdatum is afhankelijk 
van het landelijk gereed komen 
van een digitaal omgevingsloket 
waarvan alle overheden gebruik 
moeten gaan maken. Dat is nog 
spannend genoeg. De ervaringen 
met nationale ICT-projecten 
zijn niet positief. De gemeente 
krijgt meer bevoegdheden en de 

Omgevingswet bepaalt dat burgers, 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties moeten kunnen 
deelnemen aan beleid- en 
besluitvormingsprocessen. 
Werk aan de winkel dus, ook 
voor onze gemeente! Bergen is 
volop aan de slag. Zo is de door 
de gemeenteraad vastgestelde 
omgevingsvisie al op de leest van 
de nieuwe wetgeving geschoeid.  
Daarnaast heeft onze gemeente 
een uitgebreid plan van aanpak in 
uitvoering. De gemeenteraad zal 
er nog vaak over spreken en het 
zal nog een tijd duren voordat de 
beoogde voordelen van de wet in 
de praktijk van bijvoorbeeld een 
vergunningsaanvraag merkbaar 
zijn. 

Jacob Knoops, fractievoorzitter CDA
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De stelling
De raadsfracties reageren 
op de stelling: ‘Deze 
raadsperiode (2018-2022) is 
alweer voor de helft voorbij. 
De komende twee jaar gaan 
we de volgende zaken nog 
bereiken voor de inwoners 
van onze gemeente’.

Raad stemt in met Regionale Energiestrategie
Hoe gaan we het gebruik van 
energie beperken? Hoe zorgen we 
voor het in onze regio duurzaam 
opwekken van elektriciteit? Op 
onder andere deze vragen geeft 
de Regionale Energiestrategie 
(RES) Noord- en Midden-Limburg 
antwoord. De gemeenteraad 
van Bergen stemde vorige 
week in meerderheid in met dit 
beleidsdocument. Fractie KERN 
deed dit niet, zij vindt dat Bergen 

in vergelijking met de andere 
Noord- en Midden-Limburgse 
gemeenten meer gaat doen dan zij 
zou hoeven.

Op de agenda van de raad 
stonden diverse zienswijzen 
op de begrotingen van 
gemeenschappelijke regelingen. De 
raad vindt hier wat van, omdat er 
veel geld naar deze regelingen gaat. 
Geld dat moet worden uitgegeven 

aan zaken die de raad nuttig én 
wenselijk vindt. Voorbeelden van 
gemeenschappelijke regelingen 
waaraan de gemeente Bergen 
deelneemt, zijn de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord (brandweer, GGD), 
de Modulair Gemeenschappelijke 
Regeling Sociaal Domein Limburg-
Noord (inkoop van zorg en 
hulpmiddelen), en Omnibuzz 
(vervoer van personen met een 
Wmo-indicatie). 

WBTR
WBTR staat voor: Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen. Deze wet 
wordt per 1 juli 2021 van kracht 
en regelt zaken als de positie, 
plichten en aansprakelijkheid van 
bestuursleden van stichtingen en 
verenigingen. Zo moeten zij hun 
financieel beleid op orde hebben. 
Omdat er in de gemeente Bergen 
veel verenigingen zijn die een 
(subsidie)relatie hebben met de 

gemeente, vroeg het CDA zich in de 
raadsvergadering af of deze op de 
hoogte zijn gebracht van de gevolgen 
die zij mogelijk van de WBTR zullen 
ondervinden. Wethouder Ponjee 
zegde -op verzoek van de gehele 
raad-  toe dat dit, voor zo ver nog niet 
gebeurd, wordt geregeld. Ook bood 
zij aan dat verenigingen die hulp 
nodig hebben om aan de betreffende 
wet te gaan voldoen voor advies bij 
de gemeente kunnen aankloppen.

John Cornelissen, 
raadslid CDA:
Met het programma 
VerduurSAMEN2030 levert de 
gemeente Bergen een belangrijke 
bijdrage aan de Regionale 
Energiestrategie. Inmiddels zijn 
we, onder aanvoering van CDA-
wethouder Antoon Splinter, een 
paar jaar onderweg naar een 
energieonafhankelijke gemeente 
in 2030. We gaan dit bereiken langs 
drie sporen: 1) Energiebeparing 
2) Zonnepanelen op daken en 
3) Energieopwekking op het 
Energielandgoed Wells Meer. In 
de eerste twee sporen stimuleren 
we bedrijven en particulieren 
door middel van voorlichting, 
educatie, subsidie en advies. Het 
Energielandgoed ontwikkelt de 
gemeente zelf. De op te wekken 
energie op het landgoed is een 
groot gedeelte van de opgave 
die we als gemeente in de regio 
hebben. Zo leveren we een 
belangrijke bijdrage aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen waar 
we als CDA voor staan. Niet minder 
belangrijk voor onze gemeente en 
u als inwoners, zijn de opbrengsten 
uit de energieopwekking. Elders 
zien we deze opbrengsten in 
de zakken van buitenlandse 

investeerders verdwijnen. Bij ons 
gaan de opbrengsten terugvloeien 
in onze gemeenschap. Het CDA 
zet daarbij in op het behouden of 
verbeteren van voorzieningen in al 
onze dorpen op de lange termijn. 
Mooi werk!

Bert Martens, 
raadslid PK:
Elke energieregio geeft 
invulling aan de afspraken uit 
het Klimaatakkoord die zijn 
gemaakt aan de sectortafels. Ze 
doen dat middels een Regionale 
Energiestrategie, de RES. Samen 
met maatschappelijke partners, 
bedrijfsleven, gemeentes in de 
regio en inwoners wordt gekeken 
wat de mogelijkheden zijn voor 
regionale opwekking en besparing 
van energie. Energie is altijd 
belangrijk geweest voor de mens. 
Voor transport en verwarmen. 
Dat er ook grote nadelen kleven 
aan de huidige energiebronnen 
is wel duidelijk. Zon en wind zijn 
een milieuvriendelijke vorm van 
energieopwekking. Wij kunnen een 
geweldige bijdrage leveren aan de 
RES via het Energielandgoed Wells 
Meer, (ELWM). Daardoor werken 
wij aan een schoner Nederland. De 
PK is er eigenlijk best trots op dat 

we dat voor elkaar gaan krijgen in 
de gemeente en dus is het goed dat 
wij voortvarend meewerken aan de 
RES. Iedereen doet wat en samen 
bereiken we resultaat. Wel heeft 
de PK de keiharde eis neergelegd 
dat alle burgers van de gemeente 
meeprofiteren van de opbrengsten 
van onze ELWM als bijdrage 
aan de RES. Zoals ook duidelijk 
is gesteld in het door de lokale 
FNV Limburg Noord opgestelde 
manifest “Energietransitie en 
Klimaatverandering”.

Frans Camps, 
fractievoorzitter KERN:
Bergen werkt voortvarend mee aan 
energiebesparing en het opwekken 
van duurzame energie maar of daar 
een Regionale Energie Strategie 
(RES) voor nodig is?
Nog niet zo lang geleden opperde 
wethouder Splinter dat we ons 
niet hoeven over te leveren aan 
de RES omdat we het beter zelf 
kunnen. Hoe anders uit wethouder 
Splinter zich nu! KERN was het 
toen met de wethouder eens. 
Er zijn genoeg particuliere en 
ondernemersinitiatieven op 
dit gebied, waar we geen extra 
bestuurlijke en ambtelijke 
bemoeienis voor nodig hebben. 

Deze worden echter geblokkeerd 
door de gemeente Bergen onder 
het mom van “Alle ballen op het 
Wells Meer”. De risico’s, inzet van 
ambtenaren en financiën die 
hiermee gemoeid zijn vindt KERN 
onverantwoord groot.
Onze inwoners zijn zich voldoende 
bewust van de energietransitie die 
nodig is, getuige het groeiend aantal 
daken met zonnepanelen, daar zijn 
geen bespaartassen voor nodig.
Voor de RES Noord- en Midden-
Limburg levert onze kleine 
gemeente bijna 25 procent van de 
benodigde energie. Dat hierdoor 
ons landschap vervuild wordt 
en mogelijk onze gezondheid 
wordt geschaad lijkt hieraan 
ondergeschikt te zijn.
www.kernbergen.com.

Jack Jennissen, 
fractievoorzitter VVD:
Het is goed dat onze gemeente 
voortvarend meewerkt aan de 
Regionale Energiestrategie (RES), 
gericht op energiebesparing en het 
opwekken van duurzame energie.
Willen we onze planeet 
bewoonbaar houden voor de 
volgende generaties, is echter 
veel meer nodig. We hebben het 
geluk (gehad) dat grootschalige 

energieproductie in kolen- 
en gasgestookte centrales 
ver buiten ons gezichtsveld 
plaatsvindt. Dat ontslaat ons niet 
van de verantwoordelijkheid 
om de nieuwe vormen van 
energieproductie te omarmen in 
onze leefomgeving. 
Dit is niet de hele oplossing, omdat 
we energie moeten kunnen leveren 
als daar de behoefte aan is. Vandaar 
dat de VVD Bergen de voorvechter 
is van energieonafhankelijkheid. 
Gelukkig zijn we in onze 
gemeente een stuk verder in deze 
ontwikkeling en kan de regio, maar 
ook nog daarbuiten, leren van de 
voortvarendheid waarmee we hier 
aan de energietransitie werken.
Van overheidswege wordt gevraagd 
decentraal, per regio, plannen te 
bedenken voor de energietransitie. 
In de regio Noord-Limburg wordt 
dan gedacht aan zonne-energie 
en windenergie, een open deur! 
Door het gevolgde proces kan het 
ook niet dat we als regio zeggen 
dat we een kerncentrale in de regio 
willen, of andere grootschalige 
alternatieven voor grootschalige 
opwek van energie. Daarmee is de 
RES 1.0 slechts een eerste poging en 
kunnen we ze uitnodigen in Bergen 
om te kijken hoe het wel moet. 
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