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MEMO van college aan de raad 
 
datum : 25 mei 2010 

aan : Gemeenteraad 

van : College  

onderwerp : beantwoording openstaande vragen jaarrekening 2010 

Portefeuillehouder: Cees Roem  

Inlichtingen bij: Marcel Ursem 

 

Aanleiding  

Tijdens de vragensessie van 19 mei 2011 zijn nog enkele vragen onbeantwoord gebleven. 
Deze vragen zijn verzameld en worden in de bijlage beantwoord. 
 

Kernboodschap  
Zie de aanleiding. 
Het gaat om de vragen op de volgende bladzijden van de bijlage: 
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Bijlage beantwoording openstaande vragen uit technische behandeling Jaarrekening 2010 op 19 mei 2011 en enkele vragen via de mail 
gesteld 

 

 Blz Vragensteller Vraag Antwoord 

1. 4 Frits David Zeiler 
(GB) 

Wat houdt het voorstel resultaatbestemming inzake BLS-
gelden in € 64.000? 

In het raadsvoorstel van de jaarrekening 2010 staat de 
volgende, uitgebreidere toelichting: 
“Voor de BLS-gelden van € 43.280 hoeft geen verantwoording 
te worden afgelegd aan de Provincie. Echter, deze gelden 
dienen wel ingezet te worden voor het stimuleren van 
toevoegingen aan de woningbouw. De provincie vertrouwt er 
op dat deze gelden op deze manier worden ingezet en heeft 
het volledige bedrag in één keer aan de gemeente 
overgemaakt. Wel wordt de verplichting opgelegd om het 
aantal gereed gekomen woningen aan te melden bij het CBS. 
Daarnaast hebben wij in november 2010 een bedrag van 
€ 20.938 van de gemeente Alkmaar ontvangen vanwege 
vrijval van gelden bij de afkoop van BWS Woningcorporaties. 
Per 1 juli 2010 zijn alle subsidies van de gemeente Bergen 
aan woningcorporaties in het kader van BWS (Besluit 
Woninggebonden Subsidies) afgekocht. Dit betekent dat er 
sprake is van een voordeel van € 20.938.  
Het voorstel is om beide bedragen te storten in de reserve 
sociale woningbouw/grondexploitatie en de omschrijving 
hiervan aan te passen” 

2. 13 Mira Diels (GB) Halverwege deze blz staat het volgende kopje: 
“Beschikbaarheidsysteem 
Er is een beschikbaarheidsysteem aangeschaft en 
operationeel in de kazerne van Bergen. Het systeem zorgt 
ervoor dat we inzicht hebben in de opkomst van vrijwilligers in 
post Bergen. Momenteel word het systeem geëvalueerd. 
Indien deze evaluatie positief is, wordt het systeem ook 
binnen de andere posten geïmplementeerd.” 
De vraag van mw. Diels is wanneer die evaluatie verwacht 
kan worden? 

De evaluatie en aanschaf van het systeem is een onderdeel 
van het beleidsplan repressie 2011-2015. Dit beleidsplan 
wordt in de volgende ARC behandeld 

3. 23 Mira Diels (GB) Voor het project Sporthero van het Sportbureau Alkmaar is er Er is veel inzet gepleegd op het werven van deelnemers.  
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 Blz Vragensteller Vraag Antwoord 

voor het schoolseizoen slechts 1 deelnemer  uit de gemeente 
Bergen. Hoe komt dit? 

Het Sportbureau Alkmaar heeft alle basisscholen benaderd 
het afgelopen seizoen. Ook op het schooldirecteurenoverleg 
met de wethouder is er aandacht voor gevraagd. Daarnaast 
heeft op de gemeentepagina in het begin van het seizoen een 
advertentie gestaan over het project Sporthero. Tenslotte is er 
ook contact met de jeugdarts, die tijdens het onderzoek van 
de leerlingen op alle scholen kijken of er kinderen tussen 
zitten die kunnen deelnemen aan Sporthero. Ondanks deze 
inzet heeft dit niet geleid tot meer deelnemers. 

4. 40 Jan Mesu (CDA) Halverwege de toelichting op de lasten van 
programmaonderdeel 1 staat dat er € 20.000 nadeel is door 
extra juridische kosten in verband met procedures tegen de 
gasopslag.  
Dhr. Mesu wil graag inzichtelijk wat de extra kosten zijn 
geweest in 2010 en 2011 hiervoor. 

Onderstaande informatie is afkomstig uit het memo getiteld 
“Gemaakte kosten Bergermeer Gasopslag stand van zaken” 
van 1 april van college aan raad dat op 21 april op het RIS is 
geplaatst: 

 
Tijdens een extra commissie en raadsvergadering op 4 januari 2011 met betrekking tot gasopslag, is toegezegd de raad op de 
hoogte te houden over de gemaakte kosten. Met de raad is afgesproken dat de raad op deze wijze oog houdt op de gemaakte 
kosten en desgewenst kan ingrijpen. In bijgaande memo is een overzicht opgenomen van de gemaakte kosten in 2010 en van 
1 januari tot 1 april 2011 
 

 Kosten van 1 januari 
t/m december 2010 

Kosten van 1 januari 
t/m april 2011 

Totale kosten van 
2010 t/m 2011 

Communicatie € 25.010,- € 6.205,- € 31.215,- 

Juridische bijstand  €33.820,- € 24.812,- € 58.642,- 

Informatieavond en folder  € 7.320,- - € 7.320,- 

Totaal  € 66.160,- € 31.017,- € 97.177,- 

 
Er zullen in 2011 nog verdere kosten gemaakt worden ten behoeve van dit project. Deze kosten zullen regelmatig aan de raad 
in een memo worden verantwoord. Van de kosten is melding gemaakt in de risicoparagraaf van de voorjaarsnota. Bij de 
jaarrekening over 2011 zullen de totale kosten worden verantwoord. 

5. 59 Udo Smit (VVD) Tijdens de ALV werd gesproken over de OZB. 
Ik heb uitgelegd dat beleid is de totale OZB opbrengsten gelijk 
te houden (gecorrigeerd voor inflatie) 
In jaarverslag 2010 zie ik echter op pag. 59 dat de stijging 

In de primitieve raming is rekening gehouden met een stijging 
van de totale WOZ-waarde in verband met de ontwikkeling 
van de huizenprijzen van 0,0 %. Met deze aanname is de 
verhoging van 1,5 % op de totale opbrengsten OZB 
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geen 1,5% is geweest, maar 3,8% (dus 150% hoger dan 
beloofd). 
Wat is het verhaal hier achter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is het aan te tonen dat de 'autonome' groei van de OZB (op 
basis van dezelfde, ongewijzigde huizen, want dat is wat de 
burger merkt) over de laatste jaren inderdaad met slechts 
ongeveer de inflatie is gestegen? Veel mensen denken dat dat 
niet zo is en ik ben bang dat ze gelijk hebben. 
Het lijkt me goed als die cijfers beschikbaar zijn om vragen 
hierover te kunnen pareren. 

doorgevoerd. In de loop van het belastingjaar is door de 
kwaliteitsverbetering binnen de samenwerking met Alkmaar 
gebleken dat er wel degelijk een stijging in de totale WOZ-
waarde was die werd veroorzaakt door nieuwe en verbeterde 
taxatiemethode. Voor de najaarsnota is op basis van deze 
prognose een verhoging in de opbrengstraming OZB 
doorgevoerd. Deze verhoging is echter te ruim gerekend. De 
werkelijke totale stijging in de WOZ-waarde bleek na afloop 
van het jaar 2010 minder groot dan de prognose waarmee de 
Najaarsnota is bijgesteld maar hoger dan het bedrag waarbij 
in de primitieve raming is uitgegaan. 
 
Op dit moment is dit niet inzichtelijk. In dit licht is toegezegd 
om in september (bij de discussie omtrent nieuw beleid) te 
komen met een prognose over de meerjarige ontwikkeling van 
de totale WOZ-waarde en de verhouding tot de OZB 
opbrengsten en tarieven. 
 

6.  43 Annemieke Paping 
(VVD) 

Maatregelen ter verbetering van openbare ruimte en 
groenvoorzieningen zijn voornamelijk administratief en 
organisatorisch van aard (pag. 43)…bovenop de 
bezuinigingsronde...Desondanks wordt gesproken van 
kwaliteitsverbetering ???? 
 

Door bestekken op een andere manier aan te besteden is het 
soms mogelijk de ingekochte arbeidsuren flexibeler in te 
zetten. In traditionele bestekken staat vaak omschreven hoe 
vaak iets gedaan moet worden terwijl bij beeldbestekken meer 
op het effect gestuurd wordt. Dit kan een kwaliteitsverbetering 
opleveren zonder dat er extra geld voor nodig is. Om een 
goede aanbesteding te kunnen houden dienen echter eerst de 
beheerprogramma‟s goed op orde te zijn. 

7. 45 Annemieke Paping 
(VVD) 

Wat zijn resultaten van MER horeca in centrum Bergen? Er heeft geen MER plaatsgevonden,  
Wel is er een onafhankelijk akoestisch rapport opgesteld door 
een geluidsadviesbureau. Dit rapport is gecontroleerd en de 
bevindingen zijn bevestigd door de MRA.  
Belangrijkste resultaat: 
Uit het rapport blijkt dat de H3 exploitatie van de aanwezige 
horeca inrichting (Cha Cha) binnen de wettelijke eisen wordt 
uitgevoerd. 
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Bevindingen rapportage zijn o.a. opgenomen in het memo aan 
de raad „H3 inrichting Bergen Centrum‟, geplaatst op Ris 15 
april 2011. Er is extra toezicht gepleegd in de vorm van bikers 
en inzet van politie. 

8. 47 Annemieke Paping 
(VVD) 

Wanneer wordt het Rode Plein in Bergen aan Zee opgeknapt 
en wanneer wordt de Zeilerboulevard aangepakt 

Het Rode plein maakt onderdeel uit van de Structuurvisie 
Bergen aan Zee. Planning werkzaamheden is hieraan 
gekoppeld. 
De Zeilerboulevard wordt voorbereid in 2011 en uitgevoerd in 
2012. 
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