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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 12 april 2012 
Naam opsteller : Theo Valé 
Informatie op te vragen bij : opsteller 
Portefeuillehouders : Janina Luttik-Swart 
 
Onderwerp:  notitie Nulmeting en Procesmodel Accommodatiebeleid Bergen 2011 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  De notitie Nulmeting en Procesmodel Accommodaties Bergen 2011 wordt 

vastgesteld. 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Als uitwerking van de startnotitie accommodatiebeleid en de daarin opgenomen 
richtinggevende kaders van september 2010 hebben wij op 3 januari 2012 de notitie 
Nulmeting en Procesmodel Accommodatiebeleid Bergen vastgesteld. Op 9 februari 2012 
hebben wij deze notitie aan uw raad gepresenteerd. Uw raad heeft op verzoek van ons ook 
de beschikking gekregen over de notitie en de daarbij behorende bijlagen. De bedoeling 
van deze informatiebijeenkomst was te peilen wat uw raad van de in de notitie neergelegde 
aanpak zouden vinden, zodat wij eventueel nog konden besluiten tot een aanpassing van 
het stuk. Wij hebben de indruk dat uw raad overwegend positief was over de 
gepresenteerde nulmeting en het ontwikkelde procesmodel. Daarom hebben wij besloten 
de eerder door ons vastgestelde notitie en het daarin opgenomen procesmodel ongewijzigd 
ter besluitvorming aan uw raad voor te leggen. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Wanneer uw raad ja zegt dan wordt de notitie nulmeting en procesmodel 
accommodatiebeleid vastgesteld en krijgt uw raad een instrument in handen waarmee uw 
raad de regie kan voeren en uitvoering kan geven aan het accommodatiebeleid.  

 
Dit instrument is zo in elkaar gezet dat via het maatwerktraject invulling kan worden 
gegeven aan de Bergense Kleur. Het gaat daarbij om het in beeld brengen en het  
toevoegen van de specifieke sociale en politieke componenten van onze gemeente. Dit 
maatwerktraject kan leiden tot een aanpassing, zowel in positieve als negatieve zin, van het 
basisaanbod van welzijnsaccommodaties. Gezien de sociale verschillen in demografische 
ontwikkelingen tussen de verschillende dorpen kan dit traject ook leiden tot een verschil in 
het basisaanbod tussen de dorpen.  

 
Gesteld kan worden dat na de toevoeging van de Bergense Kleur het definitieve 
basisaanbod kan worden vastgesteld als gezamenlijk referentiekader c.q. ijkpunt voor het 
accommodatiebeleid. De indicatoren die gebruikt worden voor het bepalen van de 
Bergense Kleur zijn:  
 a de bevolkingssamenstelling; 
 b de demografische ontwikkelingen; 
 c  het sociale karakter;  
 d de politieke ambitie. 
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Wanneer ook het procesmodel wordt vastgesteld, dan is daarmee in feite het kader voor 
het accommodatiebeleid voor de komende jaren bepaald.  

 
Als kanttekening moet gesteld worden dat de toevoeging van de Bergense Kleur een 
onderdeel is van het voorliggende procesmodel en dat de operationalisering (transities), die 
moet leiden tot een lokaal basisaanbod, gekoppeld is óf aan Lange Termijn Visie of aan de 
zogenaamde Lopende projecten. In de uitvoeringsparagraaf is dat in beeld gebracht. 

 
Wanneer het procesmodel is vastgesteld, moeten we nog één essentieel onderdeel van het 
accommodatiebeleid ontwikkelen en uitwerken. Het gaat dan om het beheer, de exploitatie 
en de programmering van het gebruik van de accommodaties. Dit gaan we nog dit jaar 
oppakken (uitvoeringsparagraaf).   
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu
 

 aan de raad voorgelegd? 

• raadsbevoegdheid 
• kaderstellend 
• maatschappelijk urgent 

 
Voor de invulling van uw regiefunctie moet uw raad in beeld hebben hoe het basisaanbod 
aan welzijnsaccommodaties er uit moet zien en hoe dat bereikt kan worden. Met de 
vaststelling van deze nulmeting en het daarbij behorende procesmodel krijgt uw raad 
daarvoor de instrumenten in handen. Uw raad heeft daarmee in beeld waar hij heen wil en 
heeft tevens de weg vastgesteld die daarnaar moet leiden.   

  
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
a. Burgerparticipatie    

Bij het vaststellen van de startnotitie accommodatiebeleid Bergen in september 2009 is 
besloten geen externe participatie over dit onderdeel van het accommodatiebeleid te 
organiseren. De bedoeling is dat de inwonersparticipatie een plek krijgt bij het ontwikkelen 
van de Lange Termijn Visie en bij de lopende projecten waarbij dat aan de orde is. In het 
procesmodel hebben we het dan over het maatwerktraject, waarin ook de politieke ambitie 
aan de orde kan komen.    

 
b. Externe communicatie   

Is niet op dit moment van toepassing. Maakt onderdeel uit van het voorgelegde 
procesmodel. 

 
c. Extern overleg gevoerd met beheerders van welzijnsaccommodaties  
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

  Is niet nader onderzocht.  
 

6.   Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt   
  de raad daarover gerapporteerd? 

In de uitvoeringsparagraaf staat aangegeven bij welke projecten de nulmeting en het 
procesmodel worden geïmplementeerd en wanneer daarover wordt gerapporteerd. 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Met het vaststellen van deze notitie zijn geen financiële middelen gemoeid.   
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Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
Bij de implementatie van concrete projecten wordt onderzocht of er externe 
subsidiebronnen zijn die voor dit doel aangeboord kunnen worden. Het Oranje Fonds is in 
ieder geval daarvoor in beeld.  

 
Risico’s 
Overige: 
Omdat het nog gaat om het vaststellen van de techniek en het proces om vorm en 
uitvoering te geven aan het accommodatiebeleid is er alleen een risico wanneer er een 
verkeerd beeld wordt neergezet. Dit kan dan leiden tot maatschappelijke onrust.  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Met dit besluit stelt uw raad het resultaat vast van de uitwerking van de startnotitie 
accommodatiebeleid die in september 2010 door uw raad is vastgesteld. Wanneer dit 
besluit niet wordt vastgesteld dan ontbreekt er een noodzakelijk en objectief richtinggevend 
kader (nulmeting) en de weg waarlangs (procesmodel) uw raad vorm kan geven aan de 
gemeentelijke regiefunctie met betrekking tot het accommodatiebeleid.    
 

 
 
Bijlagen: notitie Nulmeting en Procesmodel Accommodatiebeleid Bergen 2011  
 
 
 
 
Bergen, 6 maart 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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