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Begrotingswijziging
RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel
Onderwerp:

Begrotingswijziging: budget voor de uitvoering van het
participatiebeleid gemeente Bergen NH.

Voorgesteld besluit
De raad besluit:
Voor de uitvoering van het participatiebeleid een bedrag van € 100.000,- ten laste van het
begrotingssaldo te brengen en hiervoor de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Geheimhouding

Nee

Ja
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RAADSVOORSTEL
INLEIDING
Samen met inwoners, ambtenaren, bestuurders, wijkverenigingen en ondernemers is er de
afgelopen maanden Het Participatiebeleid voor Bergen NH opgesteld. Het wordt een opzet
genoemd omdat deze ook wordt voorgelegd aan inwoners en raadsleden in het nieuwe
vergadermodel (BOB-model). Als het document de verschillende fases (beeldvorming,
oordeelsvorming en besluitvorming) van het nieuwe model heeft doorlopen, zal het stuk
worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is het definitief.
Om dit proces en vooral de verdere uitvoering in 2021 te realiseren (zie beleidsagenda
pagina 40 van het participatiebeleid) is een bedrag nodig van € 100.000,-.
Dit raadsvoorstel vraagt de raad om dit bedrag vrij te maken voor de realisatie van het
participatiebeleid.
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Het gerelateerde participatiebeleid achter dit raadsvoorstel voor budget, is in opdracht van
de raad opgesteld. De opdracht en kaders zijn terug te vinden in onder andere de volgende
documenten: 1. Initiatief raadsvoorstel GL (12-12-2013); 2. Onderzoeksrapport Rekenkamer
BUCH Participatie 2018; 3. Formatieakkoord Bergen – Nieuw Vertrouwen (2019-2022); 4.
Rapport Bernt Schneiders – Met Vertrouwen Vooruit (2019); 5. Rapport Theo van Eijk (2020)
en 6. Concept participatie beleidskader BUCH 29-5-2020.
Daarnaast zijn er wettelijk kaders en keuzeruimte meegegeven waaraan een
participatiebeleid moet/kan voldoen. De artikelen zijn:
1. De Gemeentewet, artikel 149 en 150;
2. De omgevingswet (huidige ingangsdatum 1 januari 2022) vanuit de pijler participatie
(Bij de omgevingswet geldt dat de gemeente voor 2022 verplicht een participatiebeleid moet
hebben vastgesteld).
TOELICHTING OP HET VOORSTEL
Het raadsvoorstel wat voor u ligt gaat alleen over het budget wat nodig is om te komen tot de
uitvoering van het beleid. Het bedrag wordt aangewend om de capaciteit (mankracht) te
alloceren. De beleidsagenda (pagina 40 beleidsdocument participatiebeleid Bergen) is
leidend in de realisatie. Meer informatie is terug te vinden in het participatiebeleid Bergen
NH.
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
N.v.t.
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
Dit raadsvoorstel heeft betrekking op het verkrijgen van budget. Regionale samenwerking en
couleur locale is hiervoor niet direct van toepassing.
Indirect is er wel sprake van samenwerking en couleur locale. Het participatiebeleid wordt
namelijk gemaakt op de leest van de Gemeente Bergen NH. Dit gebeurt door de
samenwerking (co-creatie) met de inwoners en andere partijen.
De regionale samenwerking wordt meegenomen in het vervolgtraject waarbij de andere
BUCH Gemeenten (Uitgeest, Castricum en Heiloo) worden uitgenodigd om zich aan te
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sluiten bij het beleid dat is opgesteld en wordt doorontwikkeld. De UCH-gemeenten zijn op
de hoogte van de huidige ontwikkelingen van het Bergense participatiebeleid.
RISICO’S
Er zijn meerdere risico’s te noemen wanneer het budget niet wordt vrijgemaakt. Dat zijn:
-

-

Het niet kunnen door ontwikkelen van het beleid voor participatie, als opdracht van de
raad van Bergen
Het niet hebben van een participatiebeleid waarmee Bergen niet voldoet aan het
hebben van een participatiebeleid zoals gesteld in de omgevingswet.
Het niet oppakken van de wens om te komen tot een betere bestuurscultuur door het
hebben en uitvoeren van een participatiebeleid. (Zie oa. rapport ‘Met vertrouwen
vooruit in Bergen’)
Het uitblijven van een mogelijke effect dat een participatie heeft op het aantal
bezwaar- en beroepsprocedures.
Het niet inwilligen van verwachtingen van inwoners, bestuur en ambtelijke organisatie
dat participatiebeleid leidt tot een groter vertrouwen in het bestuur van de Gemeente
Bergen.

FINANCIËN
Voor de intensivering van het beleid wordt capaciteit vrijgemaakt. Hiervoor is een bedrag van
€ 100.000,- en een begrotingswijziging nodig. De begrotingswijziging is toegevoegd.
DUURZAAMHEID
Niet van toepassing.
PARTICIPATIE
Op dit raadsvoorstel, budget voor de uitvoering van participatiebeleid, is geen participatie
van toepassing. Er is wel sprake van participatie bij het achterliggende document,
participatiebeleid Bergen NH.
Het volgende is hier concreet voor gedaan:
- Opstellen en uitvoeren van een online enquête
- Opstellen en uitvoeren van co-creatiesessies fysiek en online in de drie dorpen
- Opstellen en uitvoeren van interviews met gebiedsregisseurs, gecombineerde
wijkverenigingen Bergen, Taskforce Egmond, Schoorl Community en Ons Bergen,
ambtenaren (o.a. van programma omgevingswet, Nieuw Tij, teammanager,
communicatiemedewerkers), collegeleden, gemeenteraad
- Opstellen en uitvoeren van presentatie en co-creatiesessie voor college
- Online sessie met de gemeenteraad
- Onaf-versie voor reactie gedeeld met de ambtelijke organisatie en inwoners
- Online terugkoppelbijeenkomsten met de inwoners.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Het document bevat een beleidsagenda die wordt uitgevoerd in 2020/2021. Het beleid als de
verschillend elementen uit de beleidsagenda die worden uitgevoerd met het verkregen
budget zullen worden geëvalueerd.
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BIJLAGEN
- Participatie gemeente Bergen NH
- Begrotingswijziging
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Zie hierboven
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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