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Bergen is in vier jaar tijd een half miljoen kwijt aan wachtgeld

Grote ego’s en
korte lontjes
De vlammen dansen op het dak. De dans laat zich niet beteugelen. In 2017
brandt het zwembad in het dorp Bergen af tot een geraamte van as.

Dominic Schijven
d.schijven@mediahuis.nl

Bergen  Het was niet alleen het
zwembad van de gemeente, die ook
de naam Bergen draagt, het was
ook de politieke arena. Op dat
moment brandt letterlijk de ruimte af waar de politici elkaar zagen,
overlegden en debatteerden. Figuurlijk zijn de onderlinge verhoudingen allang weggebrand.
In die Bergense politieke arena
sneuvelt het wethouderschap van
Rob Zeeman in 2016.
Een jaar na de brand zouden
achtereenvolgens wethouders
Michiel van den Busken, Frits
Westerkamp, Yolan Koster en Jan
Houtenbos volgen. Alle wethouders van het college dat in 2018
aantreedt. Dat kost de gemeente
inmiddels ruim een half miljoen
euro aan wachtgeld.
Het waarom van het vertrekken
loopt per wethouder uiteen, maar

eronder ligt een sfeer van machtsen rancunepolitiek. Het fatsoen
wordt steeds minder en de gretigheid om af te rekenen groter.
Bergen kampt voor 2015 al met
een onrustige cultuur. Grote ego’s
en korte lontjes. De menigmaal
welgestelde en/of hoogopgeleide
Bergenaar heeft tijd en middelen
om ergens iets van te vinden. Die
laat zich niet zomaar aan de kant
zetten.

Gemeentefusie
In 2001 fuseren de gemeenten
Bergen, Egmond en Schoorl. Vooral
de tegenstellingen tussen de dorpen van Egmond en het villadorp
Bergen zijn diepgeworteld. De
arme Egmonden moeten inleveren,
Bergen krijgt er steeds bij. Dat is
het sentiment.
Het is een slangenkuil, zegt
oud-wethouder Rob Zeeman.
Aan die sfeer wordt in Bergen in
2015 een nieuw element toegevoegd: sociale media. Het laat zich
in Bergen vrij vertalen naar Fred
Vos. Een man keihard aangepakt
door de gemeente - hij is uit huis
gezet omdat zijn huis op papier
een kippenschuur is - plaatst iedere
scheet van de gemeente Bergen op
een facebookpagina. Alles wordt
uitvergroot. Het gaat ver, tot op de
persoon. Maar hij onthult ook
misstanden. „Als de gemeente geen
geheimen had, had ik geen bestaansrecht”, reflecteert Vos over
zijn pagina.

Wie is de volgende?

Wethouder Rob Zeeman valt in 2016. Hij verhuurde een woning die volgens het
bestemmingsplan geen woning was.
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Wethouder Zeeman is de eerste die
valt. Hij blijkt zelf een woning
illegaal te verhuren, ontdekt Vos.
Politici worden onrustig. ’Wie is
de volgende?’ De onrust wordt
verder gevoed door Frans Zomers.
Een oud-wethouder, die overal
zakelijke belangen heeft, bestookt
dagelijks de gemeente met schadeclaims. Het bedrag loopt in de
miljoenen. „Het was alsof het
zwaard van Damocles boven ons
hing”, geeft Peter van Huissteden
aan, op dat moment wethouder.
Er ontstaat een stevig verzet
tegen de gemeente. Protestpartijen
vinden een voedingsbodem. Met de
verkiezingen van 2018 moet een
nieuwe wind waaien.
De rollen worden omgedraaid.
De oppositie wordt de baas. De
oude coalitie wordt de oppositie.
„Een rampzalige periode”, volgens
Van Huissteden. „De nieuwe coalitie wist niet goed wat ze wilde. Die
wilde alleen ontmantelen wat de
voorgaande coalitie had gedaan.
Iedere discussie ging opnieuw
spelen. Verhoudingen werden op
scherp gezet.”
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Bergen in cijfers
Gemeente: Bergen
Aantal inwoners: bijna 30.000
Aantal wethouders in college: 4
Aantal opgestapte wethouders
sinds 2014: 5
Uitgegeven wachtgeld: 529.141
in de periode 2018-2022.

Het blijkt al snel te veel hooi op
de vork van de nieuwe coalitie te
zijn. Wethouder Michiel van den
Busken sneuvelt als eerste na nog
geen vijf maanden. Zijn eigen
partij en collega-wethouders laten
hem als een baksteen vallen.

Onmogelijke opdracht
Frits Westerkamp is de volgende.
Hij krijgt van zijn eigen coalitie
een onmogelijke opdracht: het
oplossen van de al decennia lopende discussie rondom het plan voor
een nieuw centrum in het dorp
Bergen. Vlak voor het indienen van
een motie van wantrouwen trekt
hij zelf de stekker eruit.
Yolan Koster stapt eruit omdat
ze de sfeer verziekt vindt. Jan Houtenbos stapt eruit omdat hij niet
meer door één deur kan met zijn
eigen partij, die gretig aan zijn
stoelpoten zaagt.
Het onderlinge wantrouwen was
groot, blikt Houtenbos terug. „Met
een goed gesprek kun je ergens uit
komen. Dat gebeurde nooit. Het
werd zelfs zo dat wethouders niet
meer in de eigen gemeente boodschappen durfden te doen. Heel
treurig.”

Terug als raadslid
En toch blijven de wethouders
terugkeren als raadsleden. Al sinds
2008 maken dezelfde gezichten de
dienst uit.
Het gaat de politici om de illusie
van aanzien, volgens Vos. „Maar
vraag het maar eens op een verjaardagsfeestje: Wie is de wethouder
financiën? Dat weet niemand.”
Ook Houtenbos en Van den
Busken, die niet floreerden als
collega-wethouders, keren weer
terug met Ons Dorp. Een partij –
met vooral oude en bekende gezichten - die weer eens ’een frisse
wind’ zal introduceren.
Doe dat nou niet, zeggen Westerkamp en Zeeman. „Een wethouder
moet niet terugkeren. Narcistische

Het zwembad in Bergen in brand. En daamee ook de politieke arena.
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De vijf van Bergen

De nieuwe
coalitie wilde
alleen
ontmantelen
wat de
voorgaande
coalitie had
gedaan

 Rob Zeeman (Kies Lokaal) valt
in 2016. Hij verhuurde een woning die volgens het bestemmingsplan geen woning was.
 Michiel van den Busken (Behoorlijk Bestuur Bergen) sneuvelt
in 2018. Zowel zijn fractie als het
college wilde niet met hem ver-

eigenwijze zeurpieten”, noemt
Zeeman wethouders die als raadsleden terugkeren.
Westerkamp ziet het mis gaan.
„Oud-wethouders hebben te veel
meegemaakt. Er zit te veel frustratie, te veel bagage. Je moet weten
wanneer het genoeg is.”



Een wethouder
moet niet
terugkeren.
Narcistische
eigenwijze
zeurpieten

’Ik zie het probleem niet’

In 2001 fuseren de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl tot de nieuwe gemeente Bergen. Vooral de tegenstellingen tussen de dorpen van Egmond en
het villadorp Bergen zijn diepgeworteld. De arme Egmonden moeten inleveren,
Bergen krijgt er steeds bij. Dat is het sentiment.
WIKIPEDIA

Van Huissteden, die al twintig jaar
meedoet, herkent zich niet in die
kritiek. „Waarom zou het erg zijn?
Je kent de projecten, je hebt dossierkennis. Ik zie het probleem
niet.”
Hij denkt dat Bergen vooral een
narratief probleem heeft, dat het
de naam tegen zich heeft. „Een

der werken, omdat hij hen verkeerd zou informeren.
 Frits Westerkamp (Gemeentebelangen BES) valt in 2018. Het
vertrouwen in hem werd opgezegd, omdat het Westerkamp
niet lukte de plannen van de vorige coalitie voor het centrum van

selffulfilling prophecy. Noem Bergen vaak genoeg een probleemgemeente en dan wordt het dat vanzelf. Kijk eens naar de buren. In
Alkmaar en Heiloo is het ook niet
altijd even fraai.”
De ellende is niet zonder gevolgen, stelt Westerkamp. Hij benadrukt nog maar eens dat er door al
dat geruzie niets gerealiseerd is de
laatste jaren. En hij ziet dat niet
veranderen.
Vos: „Tuurlijk verandert er niets.
Het hele zooitje zit er strak weer.
Krampachtig de stoel vast te houden.”
In de tussentijd is één ding gerealiseerd: Het zwembad staat er
weer, wachtend op de opening.

het dorp Bergen terug te draaien.
 Yolan Koster stapt in 2019 op.
Haar GroenLinks-fractie stapt uit
de coalitie, omdat die de afrekencultuur niet meer trekt.
 Jan Houtenbos stapt in 2019
op. Hij kan niet meer door één
deur met zijn eigen VVD-fractie.

