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Inleiding 
 
Voor u ligt de perspectiefnota 2014. Met deze nota geven wij een vooruitblik op de 
ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen en de beleidsmatige keuzen die wij maken 
om aan deze ontwikkeling de door ons gewenste richting te geven. 
 
Toekomstperspectief  
Onze gemeente kent een rijke geschiedenis. De eigenheid van de verschillende kernen die 
samen de huidige gemeente Bergen vormen is daar een resultaat van. Daarbij zijn onze 
inwoners trots te wonen in onze gemeente. Zij houden van hun woonomgeving, wat ook tot 
uiting komt in de grote betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Het cultuurhistorisch 
erfgoed, de landschappelijke waarden, de recreatieve mogelijkheden en de voorzieningen 
zijn niet alleen voor onze inwoners aantrekkelijk. Vele dagrecreanten uit de nabije omgeving 
en toeristen maken hier graag gebruik van. 
 
Wij willen ons blijvend inzetten om die waarden te behouden. 
 
Ontwikkelperspectief 
 
Bestuursakkoord 2011 
Met het Bestuursakkoord van mei 2011 heeft de rijksoverheid de aanzet gegeven tot 
hervorming van het stelsel van sociale zekerheid, een aanzet tot bezuinigingen om te zorgen 
voor een financieel gezonde toekomst en het voldoen aan financieel (internationale) 
verplichtingen.  
 
Vanuit de rijksoverheid wordt ingezet op de lokale overheid als primaire toegang tot de 
overheid. Dit krijgt onder andere gestalte door decentralisatie van Participatie, Jeugdzorg en 
WMO. 
 
Daarnaast zet de rijksoverheid in op het vergroten van efficiency. Oorspronkelijk door 
schaalvergroting van provincies en gemeenten. Deze schaalvergroting is recentelijk door de 
minister Plassterk in een brief aan de Tweede Kamer genuanceerd. Naast de mogelijkheid 
van fusies, wordt ook de optie aangegeven tot verregaande regionale samenwerking. 
 
Sociaal Akkoord 2013 
Het kabinet en sociale partners hebben in april 2013 een Sociaal Akkoord bereikt. Het 
kabinet en de sociale partners gaan uit van economisch herstel. Daarom verwacht het 
kabinet dat er in 2014 niet extra hoeft te worden bezuinigd om het begrotingstekort op of 
onder de 3 procent van het bruto binnenlands product te brengen. De aangekondigde 
maatregelen om volgend jaar 4,3 miljard euro extra te bezuinigen kunnen daarom worden 
beperkt of zelfs achterwege blijven. Daarnaast zijn in het akkoord een aantal 
beleidsaanpassingen opgenomen, onder andere ten aanzien van geplande decentralisaties. 
Op dit moment is het voor gemeenten nog onvoldoende inzichtelijk welke (financiële) 
gevolgen het Sociaal Akkoord heeft. Bij de septembercirculaire zal het rijk hier meer 
duidelijkheid over geven. 
 
Decentralisaties 
Met de 3 decentralisaties (3D’s) – Jeugdzorg – Participatiewet en Wmo (AWBZ) - komen de 
gemeenten in een positie een integrale aanpak te ontwikkelen voor het sociale domein. Dit 
wordt algemeen gezien als een positieve ontwikkeling die de gemeenten graag oppakken. 
Met deze beweging worden de gemeenten de eerste overheid waar burgers terecht kunnen. 
In dat kader wordt in gezet op het ontwikkelen van één integrale toegang voor het sociale 
domein. Parallel daaraan wordt vorm gegeven aan het klant-contact-centrum voor de andere 
gemeentelijke verantwoordelijkheden en diensten. 
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Door het sociaal akkoord is de decentralisatie van de participatiewet met een jaar uitgesteld. 
De invoering staat nu gepland op 1 januari 2015. Het effect van het Sociaal Akkoord op de 
decentralisaties is nog onvoldoende inzichtelijk.  
 
Risico’s  
Over de effecten van het regeerakkoord zijn ook door externen reacties gegeven. 
Onderstaande reacties van de Raad openbaar bestuur en Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) onderschrijven wij geheel. 
  

Raad openbaar bestuur 
de decentralisaties gaan in veel gevallen gepaard met beperkingen van aanspraken 
van burgers omdat rechten worden omgezet in voorzieningen. Dit kan onbedoeld een 
effect hebben op het draagvlak voor het beleid bij zowel burgers als de gemeenten; 
de gemeentelijke financiën worden gevoeliger voor sociaaleconomische 
ontwikkelingen. Met de omvang van de voorgenomen decentralisaties gecombineerd 
met de efficiencykortingen en andere financiële maatregelen en ontwikkelingen wordt 
er een zware wissel getrokken op de bestuurskracht en budgettaire flexibiliteit van 
gemeenten. 
door de dominantie van sociale uitgaven op de gemeentelijke begroting komen 
andere noodzakelijke uitgaven van gemeenten op het terrein van onderhoud van 
wegen, fysiek milieu, ruimtelijke ordening en openbare orde en veiligheid eerder 
onder druk te staan. De decentralisaties op het sociale domein dreigen daarmee voor 
gemeenten een koekoeksjong te worden. 
 
VNG  
De in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen, waarvan de betekenis en 
uitwerking vaak nog onduidelijk of zelfs tegenstrijdig zijn, hebben in onze achterban 
tot veel vragen en ongerustheid geleid. Gemeenten steunen het doorzetten van de 
grote decentralisaties in combinatie met beleidsvrijheid voor gemeenten, maar 
constateren dat het regeerakkoord niet de benodigde financiële randvoorwaarden 
daarvoor schept. De extra bezuinigingen, bovenop de forse ingrepen in de afgelopen 
jaren, brengen de dienstverlening en ondersteuning voor inwoners onherroepelijk in 
gevaar. Bovendien brengt het uitgangspunt van topdown opgelegde schaalvergroting 
uit het regeerakkoord een structurele oplossing voor urgente maatschappelijke 
problemen niet dichterbij.  
Als we kijken naar het proces tot nu toe van Rijk en gemeenten om dit bovenstaande 
uit te werken, maken wij ons grote zorgen over het slagen hiervan. Alles bij elkaar 
genomen zien wij zeer grote risico’s op de drie afzonderlijke decentralisatietrajecten, 
de samenhang daartussen, tegen de achtergrond van de grote achteruitgang in 
algemene middelen die de gemeenten kunnen inzetten. Deze gecumuleerde risico’s 
liggen behalve in de financiële en juridische sfeer, ook in de maatschappelijke 
haalbaarheid. De negatieve effecten, waar wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor dragen, zijn mogelijk zo groot dat het bestuurlijk onbeheersbaar wordt. Iets dat 
wij geen van allen (moeten) willen. 

 
Bestuurlijke samenwerking / regionale samenwerking 
De rijksoverheid vindt dat voor de vormgeving en uitvoering van de decentralisaties een 
schaalniveau van 100.000+ gemeenten noodzakelijk is. Wij zijn met de regiogemeenten aan 
het onderzoeken hoe daarop ingespeeld kan worden. Medio februari heeft minister Plasterk 
aangekondigd dat de gemeenten voor 31 mei bij het rijk moeten aangeven met welke 
gemeenten zij gaan samenwerken. De insteek die vanuit Bergen heeft gekozen, is om vanuit 
een integrale benadering van de 3D’s met de regiogemeenten Alkmaar gezamenlijk te 
onderzoeken wat de beste vorm is om de drie D’s in te vullen. Begin april is dit standpunt 
bekrachtigd door de colleges van alle regiogemeenten. In een gezamenlijke bijeenkomst is 
door de colleges uitgesproken vragen met betrekking tot de regionale samenwerking als 
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regio gezamenlijk worden onderzocht. Daarnaast is in april door de raad de motie 
aangenomen waarin het college wordt gevraagd in nauw overleg met de raad samenwerking 
met de gemeenten Heiloo en Castricum en Uitgeest te verkennen.  
 
Financieel perspectief 
Gezien de huidige economische omstandigheden en de aankomende verkiezingen 
presenteren wij u een beleidsarme perspectiefnota waarin we de laatste zaken uit het 
coalitieakkoord afronden en een zo goed mogelijk financieel perspectief achter willen laten 
voor de aankomende bestuursperiode. 
Als de gevolgen van het huidige regeerakkoord conform de verwachting uitpakken dan 
hebben we eerder een goede inschatting gedaan van de benodigde ombuigingen. 
Voorzichtigheid loont! Het te verwachte begrotingssaldo 2014 en verder is na de verwachte 
meicirculaire in alle jaarschijven nog positief. Zekerheid hierover hebben echter we pas na 
het verschijnen van de meicirculaire die na oplevering van deze perspectiefnota verschijnt. 
 
 
Verder melden wij de volgende onzekerheden: 

 De stelpost van € 320.000 aan extra inkomsten in verband met jaarrond parkeren 
moet nog worden ingevuld. 

 Het sociaal akkoord heeft er toe geleid dat de eerder voorgestelde ombuigingen van 
in totaal 4,3 miljard niet door gaan. Op dit moment is nog onzeker hoe definitief dit is. 
De eerder voorgestelde 4,3 miljard ombuiging kwam voor ons als gemeente neer op 
een structureel nadeel van ongeveer € 240.000. 

 De voorziening onderhoud gebouwen is op dit moment meerjarig niet sluitend omdat 
niet alle gemeentelijke objecten waren opgenomen. Bij gelijkblijvend beleid moet er 
meerjarig circa € 450.000 per jaar extra worden toegevoegd aan de voorziening 
onderhoud gebouwen. Medio mei /juni wordt aan de raad een voorstel met nieuwe 
beleid op dit punt toegezonden waardoor de benodigde structurele extra storting 
verminderd kan worden tot € 250.000 structureel per jaar. In dit nieuwe beleid wordt 
uitgegaan van afstoting van bepaalde gemeentelijke objecten zodat de gemeentelijke 
onderhoudskosten verminderen. 

 Gemeentehuis is opgenomen met dezelfde methodiek/berekening als bij de eerder 
vastgestelde ombuigingen. 

 Fusie voetbal Egmonden (alleen voor de sporthal is een krediet van 3,9 mln. begroot) 

 Fusie voetbal Bergen. 

 Herijking gemeentefonds 2014: gevolgen nog onbekend 

 Klantenaantal SOZA (er is geen rekening gehouden met een verder stijging na 
1 januari 2013). 

 Handhaving permanente bewoning recreatiewoningen. Eventuele extra kosten 
worden pas duidelijk na de evaluatie eind 2013. 

 Decentralisaties, uitgangspunt is nog steeds budgetneutraal. 

 Mogelijk nieuwe grondexploitaties Schoorl, Egmond (incidentele bijdragen). 

 Mogelijk ontstaan er frictiekosten als gevolg van regionale samenwerking (Regionale 
sociale dienst, regionale samenwerking ICT, et cetera). 

 Westelijke randweg (mogelijke bijdrage ineens). 
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Financieel overzicht 
 

 
 
 
 
  

Stand saldo na alle aangenomen voorstellen t/m 07-05-13 334 V 513 V 614 V 895 V

Voorstellen in behandeling 2014 2015 2016 2017

Integratie Oorsprong & Blinkerd 0 0 87 V 92 V 95 V Raad 23-05-13

(B&W 09-04-13)

Huur de Marke MFA 0 0 5 N 18 N 13 N Raad 23-05-13

(B&W 09-04-13)

Raadsbevoegdheid structurele gevolgen jaarrekening 2012 314 N 329 N 320 N 293 N Raad 20-06-13

(B&W 23-04-13)

PPN 2014

PPN 2014 autonome ontwikkelingen 318 V 128 V 96 V 472 N Raad 27-06-13

PPN 2014 aanpassingen investeringsschema 0 141 N 109 N 23 N Raad 27-06-13

PPN 2014 nieuw beleid 73 N 73 N 73 N 73 N Begrotingsraad

Raad 31-10-13

Voorziening Groot onderhoud gebouwen 250 N 250 N 250 N 250 N In afwachting 

besluitvorming.

subtotaal te verwachten wijzigingen 73 V 30 N 113 V 47 N

Saldo totaal alle bovenstaande 15 V 70 N 32 V 134 N   

Huidige stelpost ombuigingen algemene uitkering in begroting 911 V 1.364 V 2.018 V 2.018 V

Gevolgen regeerakoord op hooflijnen 2013 en verder 252 N 1.268 N 1.611 N 1.854 N

Stelpost ombuigingen na de verwachte meicirculaire 659 V 96 V 407 V 164 V

Saldo na inzet hele stelpost ombuigingen 674 V 26 V 439 V 30 V

* Bovenstaand is exclusief gevolgen herijking gemeentefonds
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Leeswijzer 
In deze perspectiefnota zijn verschillende mutaties opgenomen. Deze zijn per programma 
inhoudelijk toegelicht. Hieronder vindt u een totaaloverzicht. Wij hebben onderscheid 
gemaakt in: 
 
Autonome ontwikkelingen versus nieuw beleid 
Dit zijn definities vanuit een financiële beoordeling van de mutaties.  
Een autonome ontwikkeling is onafwendbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar. In de praktijk 
vloeien deze mutaties voort uit eerder vastgesteld beleid (veelal loon- en 
prijsontwikkelingen), taken die in medebewind worden uitgevoerd (aangescherpte regels of 
voorwaarden) of mutaties die voortkomen uit eerder door uw raad genomen besluiten. 
Alle overige mutaties presenteren wij als nieuw beleid. Dit betekent dat hier een (nieuwe) 
bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt. Deze zijn in het totaaloverzicht grijs gearceerd. 
 
Exploitatie (expl) versus investering (inv) 
Bedragen die in de exploitatie worden opgenomen worden jaarlijks in de staat van baten en 
lasten gepresenteerd. Van de investeringen is per programma het totaal van de jaarlijkse 
kapitaallasten in het overzicht opgenomen.  
 
Bijlage 1 Wijzingen in het investeringsschema 2014-2017 
In bijlage 1 vindt u een overzicht van de wijzigingen in het investeringsschema 2014-2017. 
Per nieuwe investering is aangegeven of het een vervangingsinvestering betreft of een 
nieuwe investering voortvloeiend uit nieuw beleid of uit een autonome ontwikkeling. 
 
Vervangingsinvestering: 
Dit beschouwen wij als autonome ontwikkeling omdat  het bestaande actief vervangen moet 
worden om het bestaande beleid voort te zetten. 
 
Nieuwe investering voortvloeiend uit nieuw beleid of autonome ontwikkeling 
Nieuwe investeringen voortvloeiend uit eerder genomen besluiten of wettelijke verplichtingen 
worden als autonoom gezien. De overige nieuwe investeringen worden gepresenteerd als 
nieuw beleid en zijn ook nader toegelicht bij de betreffende programma’s. 
 
Bijlage 2 stand reserves en voorzieningen 
Hierin wordt het meerjarig overzicht stand reserves en voorzieningen weergegeven. 
 
Bijlage 3 saldo ontwikkeling t/m 7 mei 2013  
Hierin treft u de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2013 t/m 7 mei 
2013 zijnde de datum waarop deze perspectiefnota door ons college is vastgesteld. De stand 
van het begrotingssaldo per 7 mei 2013 is het vertrekpunt van het saldo voor de PPN 2014. 
 
Incidenteel versus structureel (I/S) 
Conform de definitie in het Besluit Begroten en Verantwoorden nemen wij alle inkomsten en 
uitgaven die 3 jaar of korter in de begroting staan op als incidenteel en alle overige posten 
als structureel. 
 
Totaaloverzicht mutaties 
Hieronder is het totaaloverzicht van alle autonome ontwikkelingen en aanvragen voor nieuw 
beleid in een schema met hun effect op de exploitatiebegroting weergegeven. Daarbij zijn 
van de investeringen per programma de kapitaallasten per jaarschijf weergegeven 
Daar waar u in het onderstaande totaaloverzicht mutaties een 0 ziet staan betreft het 
bedragen kleiner dan € 500 nadeel of voordeel die door afronding op duizendtallen 
(1 = € 1.000) als 0 worden getoond. De drie mutaties nieuw beleid zijn grijs gearceerd. 
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1 =1.000 Omschrijving 2014   2015   2016   2017   I/S 

nb 1 .1 1.1 Extra budget voor kosten regionale 
samenwerking 

100  N 100  N 100  N 100  N S 

aut 1 .2 Vakbekwaamheids opleidingen brandweer 77  N 0    0    0    I 

aut 1 .3 Veiligheidshuis 12  N 12  N 12  N 12  N S 

aut 1 .4  Bijdrage bouw dierenasiel doorschuiven naar 
2015 en dekken uit de algemene reserve 

220  V 0    0    0    I 

aut 1 .5 Vervallen structurele bijdrage dierenasiel 
2014  

20  V 0    0    0    I 

aut 1 .6 Kapitaallasten wijzigingen P1 31  N 5  N 47  V 69  V S 

aut 2 .1 Kapitaallasten wijzigingen P2 0  V 1  V 13  V 12  N S 

nb 4 .1 Uitvoeren woonvisie 20  N 20  N 20  N 20  N S 

aut 4 .2 Bestemmingsplannen 114  V 114  V 114  V 164  V S 

aut 4 .3 Kosten invoering RUD 67 N  0    0    0  I 

aut 5 .1 Structurele beheerskosten BGT 100  N 100  N 100  N 100  N S 

aut 5 .2 Kapitaallasten wijzigingen P5 exclusief riool 16  N 78  N 67  N 153  N S 

aut 5 .3 Kapitaallasten wijzigingen P5 riool 0    0    0    76  N S 

aut 5 .4 Egalisatievoorziening riool  0    0    0    76  V S 

aut 6 .1 Schoonmaakkosten strand Camperduin 0    31  N 31  N 32  N S 

aut 6 .2 Bijkomende kosten bij investering 6 
stranddouches 2014  

2  N 2  N 2  N 2  N S 

aut 6 .3 Doorbelasting schoonmaakkosten strand aan 
afval 

0    9  V 9  V 10  V S 

aut 6 .4 Kapitaallasten wijzigingen P6 1  N 15  N 19  N 18  N S 

aut 7 .1 Invoering BGT (basiskaart grootschalige 
topografie) 

70  N 70  N 70  N 70  N S 

aut 7 .2 OZB eigenaren niet woning areaaluitbreiding 84  V 86  V 88  V 90  V S 

aut 7 .3 OZB gebruikers niet woning 
areaaluitbreiding 

66  V 67  V 68  V 70  V S 

aut 7 .4 OZB eigenaren woning areaaluitbreiding 12  V 13  V 13  V 13  V S 

aut 7 .5 Stelpost prijsindexatie 2014 100  V 100  V 100  V 100  V S 

aut 7 .6 Exploitatiegevolgen aanschaf 4 elektrische 
dienstauto's 

0    0    12  N 7  V S 

aut 7 .7 Onderhoudskosten microsoft licenties 41  N 41  N 41  N 41  N S 

nb 7 .8 Extra budget voor kosten regionale 
samenwerking 

47  V 47  V 47  V 47  V S 

aut 7 .9 Kapitaallasten wijzigingen P7 11  N 97  N 71  N 99  N S 

aut 7 .10 Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent) 59  V 53  V 12  N 189  V S 

aut 7 .11 Herberekening renteresultaat 71  V 6  N 29  N 129  N S 

aut 7 .12 Extra kosten nieuw gemeentehuis 0    0    0    540  N S 

      Totaal wijzigingen 261 V 86 N 86 N 569 N   
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Kaders Perspectiefnota 2014 
 
Uitgangspunten 
Voor het opstellen van de perspectiefnota is een aantal uitgangspunten gehanteerd, te 
weten: 
 

- het coalitieakkoord ‘Met vertrouwen verder’, 2012-2014; 
- de beleidsmatige acties voortkomend uit: landelijke stukken Bestuursakkoord (mei 

2011), Lenteakkoord (mei 2012) en regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van oktober 2012. 
(Hier wordt in hoofdstuk drie separaat op ingegaan). 

 
Financiële kaders 
Naast voornoemde uitgangspunten is bij het opstellen van de perspectiefnota uitgegaan van 
een aantal financiële kaders. 
 
2.1 OZB 
De OZB opbrengsten (exclusief areaal uitbreiding ) worden jaarlijks verhoogd met maximaal 
het inflatie percentage CPI alle huishoudens. We gebruiken daarvoor de stand van de 
verwachting van het CPB per 1 september van het huidige jaar. 
In de raadsvergadering van 13 december 2012 is bij de behandeling van het raadsvoorstel 
om de belastingverordeningen 2013 vast te stellen een motie aangenomen. Deze motie 
draagt op om een meeropbrengst OZB in 2013 terug te geven, door dit te verrekenen in het 
percentage van 2014. Over de uitvoering van deze motie zal na de behandeling van de PPN 
en voorafgaand aan het vaststellen van de begroting een kaderstellende discussie met uw 
raad worden gevoerd. 
 
2.2 Leges en heffingen 
Voor de overige leges en heffingen geldt dat de opbrengsten met 2% per jaar worden 
verhoogd (exclusief areaal uitbreiding) De opbrengsten worden afhankelijk van de hoogte 
van het bedrag afgerond op tientallen, honderden of duizenden euro’s. 
Uitzonderingen hierop zijn; 

 Voor naheffingen parkeerbelasting, rijbewijzen en identiteitsbewijzen wordt het door 
het rijk vastgesteld maximum bedrag gebruikt. 

 Bij parkeervergunningen wordt het tarief per vergunning met 2% per jaar verhoogd en 
niet de begrote opbrengst. Dit om te voorkomen dat bij daling van het aantal 
vergunningen, de kosten per vergunning extra verhoogd moeten worden. 

 WABO vergunning; De verwachte opbrengst omgevingsvergunningen is sterk 
afhankelijk van de economische situatie. Om deze reden vindt er vanwege het 
voorzichtigheidsprincipe geen jaarlijkse indexatie plaats, maar wordt er op de 
bekende rapportagemomenten nagegaan in hoeverre de begroting nog realistisch is. 
Hierbij wordt gekeken naar de realisaties tot op dat moment en naar de stand van 
zaken betreffende grote bouwprojecten die hier ook een belangrijke rol in hebben. 
Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek vindt een bijstelling plaats van de 
begroting. 

 
2.3 Afvalstoffen- en rioolheffing: 
Het uitgangspunt bij de riool- en afvalstoffenheffing is dat de heffingen kostendekkend zijn. 
Mocht er in een jaar minder uitgegeven zijn dan dat er aan heffingen binnen is gekomen dan 
wordt het teveel ontvangen bedrag gestort in de egalisatie voorziening afval cq riool. Als er 
meer is uitgegeven dan begroot dan wordt het tekort, indien mogelijk, uit de 
egalisatievoorziening onttrokken. De egalisatievoorziening mag niet negatief komen te staan. 
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Overige kaders voor begroting:  
 
2.4 Loonkostenontwikkeling: 
In de meerjaren begroting wordt uitgegaan van 2 % loonkostenontwikkeling per jaar tenzij 
vanuit de CAO ontwikkelingen een ander percentage bekend is voor een of meerdere jaren. 
De loonkosten ontwikkeling omvat méér dan alleen het salaris van het ambtelijk en 
bestuurlijk personeel. Loonkosten kunnen zelfs bij een 0-lijn muteren. Denk hierbij aan de 
pensioenpremies en werkgeversverzekeringen. 
 
2.5 Stelpost prijsindexatie: 
Jaarlijks wordt de stelpost prijsindexatie met € 100.000,- structureel verhoogd. 
 
2.6 Indexaties: 
Indexaties van opbrengsten voor zover voortvloeiend uit een contract of financieel beleid 
(bijvoorbeeld het stijgingspercentage van de overige gemeentelijke belastingen, heffingen en 
leges) worden meerjarig verwerkt 
 
2.7 Incidentele baten en lasten 
Voor zover bekend en voor zover gedekt door een eerder genomen besluit worden 
incidentele baten en lasten in de meerjarenbegroting verwerkt. 
 
2.8 Rentetoevoeging aan reserves 
Aan de algemene reserve en bestemmingsreserves waarvan dat bij instelling is aangegeven, 
wordt jaarlijks rente toegevoegd. Uitgangpunt voor de rentetoevoeging in het nieuwe 
begrotingsjaar is het % CPI alle huishoudens. We gebruiken daarvoor de stand van de 
verwachting van het CPB per 1 juli van het huidige jaar. Meerjarig wordt 2% rentetoevoeging 
begroot. 
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Programma 1. Inwoners en raad 
 
Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp/ Aletta Hekker/ Jan Mesu 

 
Missie 
Wij zijn er voor onze burgers. Wij willen als lokaal bestuur dienstbaar zijn aan onze 
bevolking. Transparante besluitvorming en het betrekken van burgers bij het vormgeven van 
beleid dragen bij aan het vertrouwen in de politiek. 
 
Wij zetten in op het versterken en verbeteren van de kwaliteit van het leven. Dit doen wij 
door het realiseren van een samenhangend aanbod van voorzieningen en een openbare 
ruimte waarin mensen graag willen verblijven. Een belangrijk onderdeel daarin is veiligheid. 
 
In dit programma werken wij dit uit in de in hoofdlijnen. 
I Communicatie met de burger / wijkgericht werken 
II Veiligheidsbeleid 
III Gemeentehuis 
IV Regionale samenwerking 
 
 

Trends en ontwikkelingen  
 
Regionale samenwerking / 100.000+ gemeenten 
 In het regeerakkoord is aangegeven dat deze regering streeft naar schaalvergroting van de 
landsdelen en wil werken naar 100.000+ gemeenten. De reden hiervoor is gelegen in de drie 
decentralisaties (Jeugdzorg, Wmo en participatie) van Rijk naar gemeenten en heeft van 
daaruit doorwerking op het hele systeem. Bij brief geeft de verantwoordelijk minister aan dat 
als tussenvorm gekozen kan worden voor een samenwerkingsverband vanwege de 
invoering per 1 januari 2014. Het eindbeeld volgt uit een nieuw beleidskader gemeentelijk 
herindelingen, waarbij provincies meer dwingende bevoegdheden krijgen. Gemeld wordt dat 
er ruimte is voor maatwerk op basis van bevolkingsdichtheid of de geografische context. Een 
voorstel voor een fusie van provincies is door de minister in gang gezet. 
 
Nationale Politie 

De opschaling naar een Nationale Politie is een feit. De driehoek Duinstreek is opgeheven. 
De gemeente is onderdeel geworden van het basisteam Alkmaar, (gemeenten: Graft-de Rijp, 
Schermer, Heiloo, Castricum, Bergen, Alkmaar). Huisvestingsplannen zijn tot nader order 
bevroren. 
 

Regionale brandweer 

De huidige gemeenschappelijke regeling vervalt. De lokale brandweer wordt een onderdeel 
van de Veiligheidsregio. In 2014 vindt aanpassing van de regeling plaats op basis van de 
Wet op de Veiligheidsregio’s. Per 1 januari 2015 gaat de lokale gemeentelijke brandweer op 
in de regionale brandweer. Dit heeft géén effect op de brandweerkazernes. 
 

Gemeentehuis 

Het proces om te komen tot een keuze voor huisvesting van het bestuur, de ambtelijke 
organisatie en de brandweer is in gang gezet. Er is een vakcommissie gemeentehuis 
ingesteld vanuit de gemeenteraad. Via een aantal modellen vindt een financiële vergelijking 
plaats wat naar verwachting in 2013 leidt tot besluitvorming. 
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Gemeenteraad 

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om het aantal raadsleden terug te brengen. Voor de 
gemeente Bergen houden de huidige plannen in dat er twee raadsleden minder komen. 
Tevens gaan de voorstellen uit van een reductie van het aantal wethouders (20%). Door de 
wetsvoorstellen wordt het bestuur afgeslankt en vindt kostenreductie plaats. 
 

Verkiezingen 

In 2014 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden en de Europese verkiezingen. 
Mogelijk worden de provinciale verkiezingen in 2015 gekoppeld aan de 
waterschapsverkiezingen. Dit vergt een wijziging van de Kieswet. De minister denkt na over 
het herinvoeren van elektronisch stemmen. Voor de komende verkiezingen heeft dit nog 
geen effect. 
 
Veiligheidsbeleid 

Camperduin krijgt vanuit de kustversterking een groter strand voor de dijk. Wanneer precies 
is nog niet duidelijk en afhankelijk van de gekozen wijze van uitvoering. Dit heeft mogelijke 
gevolgen voor de bewakingstaak van de reddingsbrigade post Schoorl. Verder wordt gewerkt 
aan het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid. Het handhavingsbeleid wordt herijkt en 
er wordt hieruit een uitvoeringsnotitie opgesteld. In het buitengebied is een gebiedsscan 
uitgevoerd dat leidt tot handhavingacties. Ook vindt doorvoering plaats van de gewijzigde 
Drank- en Horecawetgeving. 
 

Veiligheidsregio 

De veiligheidsregio bestaat uit de onderdelen: regionale brandweer, veiligheidsbureau 
(rampen), meldkamer, de GHOR (Geneeskundige hulp bij Ongevallen en Rampen) en de 
stafafdelingen (techniek, facilitair, personeel, ICT en financiën). De lokale brandweer wordt 
onderdeel van de veiligheidsregio. Dit is gerealiseerd per 1 januari 2015. 
 
De lokale brandweer maakt nu onderdeel uit van de gemeente. De geplande regionalisering 
houdt ook in dat de lokale brandweer ontvlochten wordt uit de gemeentelijke begroting. In 
2013 wordt gewerkt aan een nieuwe structuur. 
De financiële gevolgen van de regionalisering van de brandweer worden in 2013 inzichtelijk 
gemaakt. Onduidelijk is of de veiligheidsregio de basistaken kan uitvoeren met het huidige 
budget. 
 

Regionaal dierenasiel  
Het bestaande dierenasiel voldoet niet meer aan de huidige normen. Met enkele noodgrepen 
is de vergunning van het dierentehuis verlengd tot 2015. Het dierenasiel heeft een regionale 
functie en verzorgt wettelijke taken op het gebied van dierenopvang voor de gemeenten 
Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo, Langedijk en Schermer. De 
Dierenbescherming heeft enige jaren geleden aan de Parallelweg langs het Noord-Hollands 
Kanaal een kavel met bouwvlek gekocht om daar een nieuw dierenasiel te vestigen. 
Momenteel werkt de Dierenbescherming aan een haalbaar en betaalbaar ontwerp voor deze 
locatie. Wanneer dit ontwerp gereed is (tweede kwartaal 2013) moeten alle deelnemende 
gemeenten hun akkoord geven (vierde kwartaal 2013). Daarna kan de planologische 
procedure van start (2014), zodat in 2015 de bouw kan worden gestart. 
 
In dit programma werken wij onze missie uit in de programmaonderdelen: 
I Communicatie met de burger / wijkgericht werken 
II Veiligheidsbeleid 
III Gemeentehuis 
IV Regionale samenwerking.  
V Dierenwelzijnsbeleid 
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Programmaonderdeel  I :  communicatie met de burger / wijkgericht werken 
 

Wat willen wij bereiken? 
Onze ambitie is gericht op samen met onze inwoners invulling te geven aan het gemeentelijk 
beleid. Daarmee wordt betrokkenheid, trots, vertrouwen en draagvlak vergroot. 
Een middel om invulling te geven aan deze ambitie is inzet op wijkgericht werken. Deze 
werkwijze is leidraad voor ons handelen. In 2012 is wijkgericht werken geëvalueerd. De 
verbeteracties zijn in 2013 doorgevoerd, hiermee wordt wijkgericht werken anders 
georganiseerd door het samenvoegen van verenigingen. Daarmee worden de beschikbare 
middelen effectiever ingezet. Verder zal het communicatiebeleidsplan worden herijkt. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
a Beleidsvorming met gebruik van wijkgericht werken. 
b Doorvoeren en monitoren van de doorgevoerde wijzigingen op wijkgericht werken.  
c Herijken communicatiebeleidsplan 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Beetrekken inwoners Implementatie 
participatieladder en 
paragraaf 

Implementatie  2014 ev 

Effectiever en 
doelgerichter 

Implementatie 
aanbevelingen en 
verbeteracties 

Implementatie  2014 ev 

Herijken 
communicatiebeleidsplan 

Verbeteracties 
formuleren 

Opstellen beleidsplan 2014 

 

 

Programmaonderdeel  II : Veiligheidsbeleid 
 

Wat willen wij bereiken? 

Wij willen de veiligheid van onze inwoners vergroten. Samen met de onze 
veiligheidspartners zetten wij in op thema’s die het veiligheidsgevoel versterken, waaronder 
de aanpak van en/of het voorkomen van woninginbraak, geweld (waaronder huiselijk geweld 
en uitgaansgeweld), jeugdoverlast, problematische burgers en criminaliteit.  
 
Het Veiligheidshuis wordt nieuwe partner. Hier wordt de problematiek van overlastgevende 
burgers of groepen integraal aangepakt.  
  
Wij willen een zorgvuldige regionalisering tot stand brengen van onze lokale brandweer. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
a. Toetsen uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid. 
b. Aansluiten bij het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.  
c. Uitvoering geven aan jaarplan van het basisteam Alkmaar (nieuwe Driehoek) 
d. Het nemen van preventieve maatregelen op het gebied van woninginbraak 
e. Treffen van preventieve maatregelen om overlast door jongeren te verminderen  
f. Uitvoering geven aan het convenant veilig uitgaan 
g. Maatregelen tegen geweld en criminaliteit. 
h. Regionalisering van de lokale brandweer. 
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Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Vergroten 
veiligheidsgevoel 

Integraal veiligheidsbeleid Uitvoeringsprogramma 2014 
Aanpak overlastgevende 
burgers en groepen 

Aansluiting 
Veiligheidshuis 

2014 

Veiligheidsmonitor  Toetsing 
veiligheidsgevoel 

2014 

Voorkomen van overlast Uitvoering geven aan 
convenant veilig 
uitgaan en 
jongerenprojecten 

2014 

 Maatregelen tegen geweld en 
criminaliteit 

Hennep rooien, Bibob, 
huisverboden 

2014 

 Verminderen woninginbraken Voorlichting / 
preventieve 
maatregelen  

2014 

Samenwerking politie jaarplan basisteam Alkmaar Uitvoering jaarplan  2014 
Brandweer  Regionaliseren brandweer 

 
Kazerne Bergen 

Lokale uitwerking en 
regionale keuzes 
Uitwerken bouwplan 

2014 
 
2014 

Reddingsbrigades  dienstverleningsovereenkomst Uitvoering  2014 ev 

 

 

Programmaonderdeel  III :  gemeentehuis  
 
Wat willen wij bereiken 
Wij willen een adequate huisvesting voor het bestuur en het ambtelijk apparaat, waarbij 
verschillende doelstellingen worden gerealiseerd op het gebied van ondermeer gebruik, 
kostenefficiëntie en representatie.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Uitwerken van verschillende modellen en financiële onderbouwing daarbij.  
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Huisvesting bestuur en 
ambtelijke organisatie 

Besluit gemeenteraad Uitvoering  2014 ev 

 
 

Programmaonderdeel  IV :  regionale samenwerking  
 
Wat willen wij bereiken? 

De gemeente wil een krachtige partner zijn binnen de regionale samenwerking. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
In 2013 en 2014 willen wij verder vorm geven aan deze samenwerking, onderzoek naar de 
terreinen waarop en de vorm waarin vindt plaats 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Regionale 
samenwerking 

Strategische visie op 
regionale samenwerking 

Uitvoering  2014 ev 
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Programmaonderdeel  V:  Dierenwelzijnsbeleid  
 
Wat willen we bereiken? 

- Afhankelijk van de besluitvorming in 2013 over het regionale dierentehuis willen we 
dat in 2014 een besluit is genomen over de omgevingvergunning.  
  

Wat gaan we daar voor doen? 
- Voor de realisering van een regionaal dierentehuis gaan we een 

omgevingsvergunning aanvragen, zodat in 2015 de bouw van een nieuw regionaal 
dierentehuis kan worden gerealiseerd. 

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Dierentehuis Omgevingsvergunning is 
afgegeven 

Voorbereiding bouw 
dierentehuis 

2014 

 
Wat gaat het programma kosten? 
1 =1.000 omschrijving 2014   2015   2016   2017   I/S 

nb 1 .1 1.1 Extra budget voor kosten regionale 
samenwerking 

100  N 100  N 100  N 100  N S 

aut 1 .2 Vakbekwaamheids opleidingen brandweer 77  N 0    0    0    I 

aut 1 .3 Veiligheidshuis 12  N 12  N 12  N 12  N S 

aut 1 .4  Bijdrage bouw dierenasiel doorschuiven naar 
2015 en dekken uit de algemene reserve 

220  V 0    0    0    I 

aut 1 .5 Vervallen structurele bijdrage dierenasiel 2014  20  V 0    0    0    I 

aut 1 .6 Kapitaallasten wijzigingen P1 31  N 5  N 47  V 69  V S 

      Totaal wijzigingen dit programma  20  V 117  N 65  N 43  N   

 
1.1 Extra budget voor kosten regionale samenwerking 

Het budget voor regionale samenwerking wordt met € 53.300,- verhoogd van €47.700,- naar 

€ 100.000,- structureel. Wij verwachten dat het onderzoek naar de terreinen waarop, en de 

vorm waarin regionale samenwerking plaatsvindt de komende jaren geïntensiveerd wordt, 

zowel in de vorm van de inzet van eigen personeel, als in gezamenlijke 

onderzoeken/opdrachten. Verder wordt het bestaande budget van € 47.700,- overgeheveld 

van P1 naar P7 in totaal dus € 100.000,- (N) voor P1 en € 47.700 (V) voor P7 zie 7.10. 

1.2 Vakbekwaamheids opleidingen brandweer 

Op basis van het door B&W in december 2012 vastgestelde beleidsplan Opleiding en 

Oefenen is voor 2014 een bedrag van € 77.000,- opgenomen. 

1.3 Veiligheidshuis 

Het Veiligheidshuis is een knooppunt voor de behandeling van veiligheidsproblemen. Betreft 

regionale afspraak, extra bijdrage aan Veiligheidsregio NHN van € 0,40 per inwoner is circa 

30.000 * € 0,40 = € 12.000,-. 

1.4 Bijdrage bouw dierenasiel doorschuiven naar 2015 en dekken uit algemene reserve 

De voorbereiding kost meer tijd waardoor de bouw in ieder geval is uitgesteld naar 2015. 

Vanwege de onzekerheid in de planning en omdat het gaat om een groot incidenteel bedrag 

wordt voorgesteld de bijdrage te dekken door een uitname uit de algemene reserve. Door de 

uitname uit de reserve in 2015 is dit budgetneutraal in 2015. 
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1.5 Vervallen structurele bijdrage dierenasiel 2014 

De bijdrage van € 20.000 vervalt in 2014 omdat de oplevering van het dierenasiel wordt 

doorgeschoven naar 2015. 

1.6 Kapitaallasten wijzigingen P1 

Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor 

dit programma.  
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Programma 2. Samenleving 
 
Portefeuillehouder: Jan Mesu / Cees Roem / Aletta Hekker 

 
Missie 
We streven naar een maatschappij waarin onze burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar 
betrokken voelen. Een maatschappij die de mogelijkheden biedt aan haar burgers om 
collectief en individueel tot ontplooiing te komen. Daar waar burgers kwetsbaar zijn faciliteert 
de gemeente dat burgers ondersteuning vinden zodat zij weer zelfredzaam worden en op 
eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving.  
 

Trends en ontwikkelingen  

 
Decentralisaties, de 3D’s 
In het regeerakkoord worden de nieuwe contouren voor de 3D’s vanuit het Rijk geschetst. Of 
deze contouren ook op de voorgestelde wijze door de Tweede en Eerste Kamer komen 
wordt in de loopt van dit jaar (2013) duidelijk. Hoewel de decentralisaties gepaard gaan met 
bezuinigingen, zijn er ook kansen voor gemeenten om binnen de beleidsruimte die er is het 
voor de klant kwalitatief beter te organiseren.  
 
In de verschillende programmaonderdelen hebben we op hoofdlijnen de taken van de 3 D’s 
in beeld gebracht, waar we in 2014 en volgende jaren een beleidmatige invulling en 
uitvoering aan moeten geven. Veel van deze taken vallen al onder de uitwerking van het 
bestuursakkoord 2011, waarin de decentralisaties waren vastgelegd. De toen 
aangekondigde beleidslijn en koers komen zowel in het Lenteakkoord en het huidige 
regeerakkoord terug. Recent is op het Sociaal Akkoord opgesteld. De uitwerking van deze 
afspraken tussen kabinet en sociale partners is nog niet volledig inzichtelijk. 
  
Beschikbare middelen: op dit moment is niet duidelijk met welke middelen de gemeenten de 
drie transities moeten vormgeven. Vanuit het Rijk is wel duidelijk gemaakt dat er een 
bezuinigingstaakstelling moet worden gerealiseerd (15-25%). Op dit moment is niets te 
zeggen over de financiële omvang van de hele operatie. Hoewel de decentralisaties gepaard 
gaan met bezuinigingen zien we wel kansen om het efficiënter en kwalitatief beter te 
organiseren binnen de beleidsruimte die door het rijk wordt gegeven. Uitgangspunt hierin is 
in ieder geval dat de decentralisaties budgetneutraal worden ingevoerd.  
Bestuurlijk traject en tijdspad: Het tijdspad voor de implementatie van de decentralisaties is 
kort. Regionaal wordt op dit moment met de gemeenteraden nagedacht op welke wijze zij 
richting kunnen aangeven.  
 
Met het aannemen van een motie van D66 heeft de Tweede Kamer de regering opgeroepen 
een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de uitvoerbaarheid van de decentralisaties. 
De tweede Kamer heeft haar zorg uitgesproken over de haalbaarheid, uitvoerbaarheid, het 
tempo en de hoeveelheid maatregelen. De verantwoordelijk minister Plassterk heeft 
aangegeven uitvoering te geven aan deze motie.  
 
In ieder geval is voor de implementatie van de decentralisatie Participatie in het Sociaal 
Akkoord 2013 opgenomen dat deze een jaar later zal plaatsvinden.  
 
Regionale samenwerking  
In het kader van de 3 D’s wordt op regionaal niveau samengewerkt. Daarbij hebben wij het 
voortouw genomen gericht op het bewerkstellingen van een integrale aanpak. Omdat er veel 
horizontale verbindingen ofwel overeenkomsten zijn in beleidsmatige acties die voor alle 
3D’s ontwikkeld en uitgevoerd moeten worden vinden wij dat een integrale benadering alleen 
al uit het oogpunt van synergievoordelen een must is. Ons uitgangspunt daarbij is te komen 
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tot een gezamenlijke visie en afstemming van beleid en uitvoering. Dit betekent dat we per 
processtap van de toegang tot de 3D’s in beeld brengen op welk niveau (gemeente, 
regionaal of bovenregionaal) we middelen moeten organiseren die nodig zijn om die 
processtap uit te kunnen voeren. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan worden bepaald 
of je iets lokaal, regionaal of bovenregionaal organiseert. 

Eén Integrale Toegang 
Door het vormgeven van één integrale toegang wil onze gemeente bevorderen dat de 
zorgvraag en hulpaanbod voor onze inwoners op elkaar wordt afgestemd. Hiermee wordt 
efficiency van de geboden hulp bevorderd. Ons streven is gericht op: één gezin, één plan en 
één regisseur. Met het project de Integrale Toegang dat in 2013 is gestart, geven we aan dit 
streven vorm en inhoud.  
 
Decentralisatie AWBZ 
De extramurale begeleiding individueel en groep worden overgeheveld van de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 
 
Begeleiding individueel wordt ingezet voor onder andere woonbegeleiding of 
thuisbegeleiding. Onder begeleiding voor groepen vallen onder andere dagbesteding voor 
mensen met een verstandelijke beperking en dagopvang voor ouderen. Het doel van 
begeleiding is het bevorderen, behoud of compenseren van zelfredzaamheid van mensen 
met een beperking. 
 
Het kabinet wil de decentralisatie van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de 
Wmo doorzetten met ingang van 1 januari 2015. Niet alleen de extramurale begeleiding zal 
worden overgeheveld, ook gaat de persoonlijke verzorging per 1 januari 2015 over naar de 
gemeenten. 
 
Naast de overheveling van bovenstaande taken waar eerder (Lenteakkoord) over is 
besloten, worden door de rijksoverheid op basis van het regeerakkoord de volgende extra 
maatregelen genomen; 
 
a de Zorgzwaartepakketten (ZZP) 1 tot en met 4 worden in het kader van de scheiding van 

wonen en zorg afgeschaft; in 2013 is ZZP 1 en ZZP 2 afgeschaft. Wij verwachten dat 
deze maatregelen leiden tot een grotere druk op de lokale voorzieningen. Gemeenten 
ontvangen hiervoor een beperkt extra budget. Deze afschaffing heeft als mogelijk effect 
dat er intramurale voorzieningen (verzorgingshuizen) ‘leeg’ komen te staan of failliet 
gaan;  

b Na het afschaffen van de ZZP 1 en 2 in 2013, heeft het rijk het voornemen in 2014 ZZP3 
en in 2016 ZZP4 af te schaffen; 

c De Hulp bij het huishouden (Hh) wordt min of meer afgeschaft. Er blijft 25% van het 
huidige budget beschikbaar voor een maatwerkregeling, gericht op inwoners die het niet 
zelf kunnen betalen. Dat betekent dat 75% van de hulpen hun baan verliezen en dat er 
ook een grote groep inwoners is, om en nabij de 75%, die geen Hh meer krijgt en op een 
ander manier daarvoor compensatie moeten vinden. In 2014 geldt deze maatregel voor 
nieuwe klanten en in 2015 ook voor de bestaande klanten; 

d Het vervoer wordt in het kader van de AWBZ apart geïndiceerd door het CIZ en 
gefinancierd door het zorgkantoor. Voor 2013 zijn de beschikbare budgetten voor 
vervoer drastisch gedaald. Daarnaast heeft de Provincie Noord Holland Noord besloten 
een afbouwsubsidie te verstrekken voor de Regio taxi (OV-taxi). 

 
Decentralisatie Jeugdzorg  
De decentralisatie van de Jeugdzorg is er op gericht om de versnipperde manier van werken 
te veranderen en de grote druk op gespecialiseerde zorg te verminderen. Door de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid en de financiën voor de meeste jeugdhulp in één hand te 
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leggen kunnen deze knelpunten beter worden aangepakt. De stelselherziening is dus niet 
alleen een overheveling van verantwoordelijkheden en geld, maar is ook bedoeld om de 
sector anders te laten functioneren. Er moet een groter accent komen te liggen op de 
versterking van de 'gewone' ontwikkeling en opvoeding van jongeren, aan talentontwikkeling 
en de bevordering van de eigen kracht en autonomie van kinderen en hun ouders. Onder de 
noemer Passend Onderwijs wordt het stelsel van onderwijs voor kinderen met een beperking 
of gedragsproblemen ingrijpend herzien. Jeugdzorg is onderdeel van de drie decentralisaties 
en wordt in 2013 nader vormgegeven. 
 
Onderwijs 
In het regeerakkoord staat het voornemen opgenomen om het budget voor onderhuisvesting 
af te romen. Omdat er nog met de VNG onderhandeld wordt over dit voornemen en nog niet 
duidelijk is wat daar uitkomt, kunnen we nog niet aangeven wat daarvan de gevolgen zijn. 
Verder worden de kosten voor ‘groot onderhoud’ van de scholen voor het basisonderwijs met 
ingang van 2015 overgeheveld naar de basisscholen. Een aanpassing van de verordening 
Onderwijshuisvesting is daarvoor nodig. Beide ontwikkelingen worden in samenhang met 
elkaar geoordeeld. 
Tot slot vermelden we het voornemen in het regeerakkoord meer bewegingsonderwijs aan te 
bieden. Wanneer bekend is hoe deze maatregel er concreet uitziet kunnen we in beeld 
brengen of dit binnen het huidige aanbod aan gymnastieklokalen kan worden opgelost. 
 
Participatiewet 
Het doel van deze wet is dat alle mensen actief aan de samenleving mee kunnen doen. In de 
Participatiewet voegt het kabinet de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samen. Streefdatum voor de 
inwerkingtreding van de Participatiewet is 1 januari 2015. Als de nieuwe wet van kracht 
wordt, is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de manier waarop mensen met een 
arbeidsbeperking naar werk worden (be)geleid. Werkgevers moeten werkplekken bieden 
voor mensen met een beperking. Bij grote werkgevers met 25 of meer werknemers moet in 
de toekomst 5 % van het personeelsbestand bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. 
Dit wordt vanaf 1 januari 2015 stapsgewijs ingevoerd. 
 
Door invoering van participatiewet wordt duidelijk dat er keuzes moeten worden gemaakt 
voor welke doelgroepen de beperkte middelen worden ingezet. Door het samenvoegen van 
de WWB, WSW en de WAJONG neemt de gemeentelijke doelgroep toe, dit terwijl het 
participatiebudget afneemt. Dit betekent dat als we als gemeente niet gaan sturen het 
grootste deel van de participatiegelden zullen worden ingezet voor de WSW en er nauwelijks 
nog mogelijkheden zijn voor re-integratie. Het beleid op participatie dient richting te geven op 
welke wijze Bergen haar middelen wil inzetten. 
 
In dit programma werken wij onze missie uit in de programmaonderdelen: 
I Toekomstvisie Bergen 2040 
II Maatschappelijke Ondersteuning  
III Aandacht voor jeugd 
IV Onderwijs 
V Sociale Zaken 
 
 

Programmaonderdeel I:  Toekomstvisie Bergen 2040 
 
Wat willen we bereiken? 
Om antwoord te geven op de vraag hoe wij onze aantrekkelijkheid behouden, stellen wij in 
2013 onze Toekomstvisie Bergen 2040 vast. In deze toekomstvisie wordt beschreven, welke 
koers de gemeente Bergen kiest en welke beleidsrichting gekozen wordt om de trends en 
ontwikkelingen zo vorm te geven dat het gewenste toekomstbeeld wordt bereikt. 
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Wat gaan we daar voor doen? 
In 2013 wordt de toekomstvisie ontwikkeld en vastgesteld. Aan de implementatie en 
uitvoering van deze visie wordt in 2014 vorm gegeven. De Toekomstvisie zal effect hebben 
op verschillende beleidsdossiers. De financiële effecten worden per beleidsdossier 
inzichtelijk gemaakt. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Toekomstvisie Bergen 
2040 

uitvoeringprogramma 
toekomstvisie is 
geïmplementeerd 

implementatie 
uitvoeringsprogramma 

2014 

 
 

Programmaonderdeel II :  Maatschappelijke Ondersteuning 
 
Wat willen we bereiken?  

- Met de regiogemeenten is in 2013 een visie ontwikkeld en vastgesteld over beleid en 
uitvoering van de 3D’s. In 2014 gaan we dit implementeren en operationaliseren. 

- Op lokaal niveau willen we Eén Integrale Toegang tot het sociale domein. 
- Specifiek voor de decentralisaties van de AWBZ willen we 

ondersteuningsarrangementen op de gebieden begeleiding, dagopvang, hulp bij het 
huishouden en de ZZP aanbieden aan de nieuwe klantengroep die van de AWBZ in 
het gemeentelijke domein (Wmo) komt. 

 
Wat gaan we daar voor doen? 
In 2014 doen we daarvoor de volgende acties: 

- we geven uitvoering aan de regionale samenwerking; 
- op lokaal niveau gaan we verder met het ontwikkelen van Eén Integrale Toegang 

voor het sociale domein, het ontwikkelen van sociale wijkteams is daar een onderdeel 
van; 

- we gaan (nieuwe) ondersteuningsarrangementen ontwikkelen die een antwoord 
moeten bieden op de ondersteuningsvraag van inwoners die een beroep (gaan) doen 
op de gedecentraliseerde en afgeschafte functies van de AWBZ.  

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Actie  2014 Jaar gereed 

samenwerking 
regiogemeenten 

de integrale visie over de 
samenwerking is 
ontwikkeld en vastgesteld  

ontwikkelen en 
implementeren integrale 
visie op de samenwerking 

2014 e.v. 

één integrale toegang en 
sociale wijkteams voor het 
sociale domein  

de integrale toegang en 
sociale wijkteams zijn 
operationeel  

implementatie integrale 
toegang en sociale 
wijkteams 

2014 

(nieuwe) ondersteunings-
arrangementen 

(nieuwe) ondersteunings-
arrangementen zijn 
operationeel  

implementatie (nieuwe) 
ondersteunings-
arrangementen 

2014 e.v. 
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Programmaonderdeel  III :  Aandacht voor jeugd 
 
Wat willen we bereiken? 

- We willen een sluitende aanpak realiseren rondom opgroeien en opvoeden. Hierbij 
wordt vorm gegeven aan de decentralisatie jeugdzorg 

- We willen dat de scholen passend onderwijs aanbieden 
 
Wat gaan we daar voor doen? 

- Voor de implementatie van de decentralisatie van de Jeugdzorg stellen we een plan 
van aanpak op; 

- Voor de uitvoering van passend onderwijs ontwikkelen we ondersteuningsplannen en 
geven we vorm aan de benodigde samenwerkingsverbanden.  

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

decentralisatie Jeugdzorg  plan van aanpak 
implementatie jeugdzorg 
is gereed en 
implementatie gestart 

ontwikkelen plan van 
aanpak en start 
implementatie 

2014 e.v. 

Passend onderwijs de scholen bieden 
Passend onderwijs aan. 

ontwikkelen en vaststellen 
ondersteuningplannen en 
samenwerkings-
verbanden 

2014 

 
 

Programmaonderdeel  IV :  Onderwijs 
 
Wat willen we bereiken? 
In 2015 wordt het budget ‘groot onderhoud’ voor de basisscholen overgeheveld.  
 
Wat gaan we daar voor doen? 
Om de overheveling van het onderhoudsbudget naar de basisscholen mogelijk te maken 
wordt de verordening Onderwijshuisvesting aangepast. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

budget groot onderhoud 
basisscholen  

verordening 
Onderwijshuisvesting is 
aangepast 

aanpassen verordening 
Onderwijshuisvesting 

2014 

 
 

Programmaonderdeel  V :  Sociale Zaken 
 
Wat willen we bereiken? 
Op basis van het in 2013 ontwikkelde en vastgestelde beleid over de samenwerking met de 
regiogemeenten gaan we in 2014 de uitvoering van de participatiewet implementeren, 
gericht op operationalisering in 2015.  
De implementatie van de participatiewet hangt samen met de werkzaamheden van de 
Werkvoorziening Noord-Kennemerland (WNK). Het WNK kampt met tekorten en 
maatregelen in de bedrijfsvoering zijn noodzakelijk om dit te beperken.  
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Wat gaan we daar voor doen? 
Wij voeren in 2014 de in 2013 vastgestelde visie op de participatie uit. Dit gaan we doen op 
basis van de besluitvorming in 2013 over de visie en vormgeving van de participatiewet en 
over de samenwerking met regiogemeenten. De bedrijfsvoering van de WNK vormt daar een 
integraal onderdeel van.  
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Participatiewet participatiebeleid is 
operationeel 

implementeren en 
operationaliseren 
participatiebeleid  

2015 

samenwerking met 
regiogemeenten 

de vastgestelde 
gemeentelijke 
samenwerking is 
geïmplementeerd  

ontwikkelen, vaststellen 
en implementeren van de 
samenwerkingsafspraken 

2014 

 
Wat gaat het programma kosten? 
1 =1.000 Omschrijving 2014   2015   2016   2017   I/S 

aut 2 .1 Kapitaallasten wijzigingen P2 0  V 1  V 13  V 12  N S 

 
2.1 Kapitaallasten wijzigingen P2 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor 
dit programma. 
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Programma 3. Dienstverlening 
 
Portefeuillehouder: Aletta Hekker / Alwin Hietbrink 

 
Missie  
Onze organisatie is dienstverlenend voor alle inwoners en andere belanghebbenden, binnen 
de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Een correcte en klantgerichte 
dienstverlening is voor ons het uitgangspunt. 
 

Trends en ontwikkelingen  

 
Gemeente als eerste overheid 
Het uitgangspunt binnen dit programma is een dienstbaar openbaar bestuur.  
Vanuit de overheid, wordt de gemeentelijke overheid als eerste loket voor inwoners gezien. 
Vanuit de rijksoverheid worden taken en verplichtingen gedecentraliseerd. De lokale 
overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering. 
 
24/7 economie 
Onze maatschappij gaat steeds meer over naar een 24 uurs economie, 7 dagen per week 
moet alle informatie beschikbaar zijn. Klanten willen op ieder moment geholpen worden op 
een wijze die hen het beste past. 
 
Digitalisering overheid 
Betere dienstverlening en minder administratieve lasten met de elektronische overheid zijn 
de uitgangspunten van het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-
overheid). Gemeenten moeten vóór 2015 de basisinfrastructuur voor de elektronische 
overheid op orde hebben. Om dat doel te bereiken moeten gemeenten 23 zogeheten NUP-
bouwstenen implementeren (i-NUP). Eén van de bouwstenen is het Stelsel van 
Basisregistraties, bestaande uit 13 basisregistraties die onderling gegevens uitwisselen. De 
dienstverlening aan burgers en bedrijven wordt aanzienlijk verbeterd door al bekende 
gegevens binnen de overheid te delen. In het stelsel staan gegevens over onder andere 
personen, bedrijven, adressen, voertuigen en de waarde van onroerende zaken.   
Binnen i-NUP zijn enkele hoofdlijnen te onderscheiden: 
 

1. Het loket voor burgers 
Een beter bereikbare overheid, beter vindbare en toegankelijke overheidsinformatie 
én de gemeente als dé herkenbare ingang tot de overheid. Daar werken alle 
overheden de komende jaren aan. 

2. Digitale dienstverlening aan bedrijven 
Basisvoorzieningen voor bedrijven verminderen regeldruk en verbeteren 
dienstverlening 

3. Basisregistraties  
Er zijn 13 basisregistraties. Samen vormen zij het Stelsel van Basisregistraties. Het 
streven is om uiterlijk in 2015 een werkend stelsel te realiseren dat als één geheel 
wordt ervaren.  

 
Elke individuele overheidsorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en het 
gebruik van de basisinfrastructuur. De uitvoeringskosten van het i-NUP (zoals 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG)) zijn verdeeld over meerdere programma’s. 
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Modernisering GBA 
De GBA maakt als dé basisregistratie personen deel uit van het stelsel van basisregistraties 
en is de unieke bron van essentiële en betrouwbare persoonsgegevens. De GBA en RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) vormen samen de Basisregistratie Personen (BRP).    
Bergen werkt samen met de andere regiogemeenten aan het formuleren van een 
programma van eisen voor het vormgeven van de modernisering GBA, onderdeel van i-NUP. 
Voor de modernisering GBA wordt gekeken naar één gezamenlijk softwarepakket voor de 
gehele regio. Naar verwachting wordt dit pakket in 2014 aangeschaft en sluiten wij in 2015 
op dit systeem aan. 
 
De missie werken wij uit in de volgende onderdelen: 
I Hart voor dienstverlening 
II De digitale overheid  
 
 
Programma Onderdeel I: Hart voor dienstverlening 
 
Onze gemeente wil de kwaliteit van de (digitale) dienstverlening verbeteren en ontwikkelen. 
Ons doel is producten en diensten van topniveau te leveren. 
 
Wat willen wij bereiken? 
De in 2012 vastgestelde visie op dienstverlening, ‘Gemeente Bergen op weg naar de top in 
dienstverlening’ is de basis voor onze kwaliteitsverbetering. Deze visie biedt de 
randvoorwaarden waar onze dienstverlening aan moet voldoen en is uitgewerkt in 
projectplannen. Die plannen geven concreet aan welke werkzaamheden worden uitgevoerd 
om die toppositie te bereiken. 
Wij willen in 2015 dé toegangspoort tot alle overheidsinformatie te zijn. Om dat te realiseren 
zetten we in op correcte en klantgerichte dienstverlening, het optimaal gebruik van 
beschikbare media, het werken vanuit de één-loket-gedachte en de invoering van een 
klantcontactcentrum (KCC).  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
a Uitvoering projectplannen ‘Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening’  
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Topkwaliteit in 
dienstverlening 

Kwaliteitshandvest 
product en 
dienstverlening 

Uitvoering 
projectplannen 

2016 

 
 
Programma Onderdeel II: de digitale overheid  
 
Wat willen wij bereiken? 
Wij willen dat onze burgers en bedrijven eenvoudig en gemakkelijk toegang hebben tot de 
door hen gewenste (digitale) informatie. Deze beschikbaarheid optimaliseert tevens onze 
bedrijfsvoering. Dit draagt bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.  
Wij willen conform de planning van de rijksoverheid de implementatie van i-NUP realiseren. 
Daarmee zijn de basisregistraties digitaal beschikbaar. 
Wij zetten in op zaakgericht werken. Daarvoor worden bestanden digitaal beschikbaar 
gemaakt. In 2012 is al gestart met zaakgericht inrichten van het proces 
omgevingsvergunningen. In 2014 wordt de digitale toegang gerealiseerd via het 
Klantcontactcentrum (KCC). 
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Wat gaan wij daarvoor doen? 
a. Uitvoering projectplan i-NUP.  
b.  Uitvoering en doorontwikkeling zaakgericht werken.  
c. Uitvoering project modernisering GBA. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

De digitale overheid Realisatie i-NUP Uitvoering 
projectplan  

p.m. 
 

 Zaakgericht werken Doorontwikkeling en 
uitvoering 

2016 

 Modernisering GBA uitvoering 2015 

 
Wat gaat het programma kosten? 
Er zijn geen extra middelen nodig voor dit programma 
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Programma 4. Ruimtelijke Ordening 
 
Portefeuillehouders: Alwin Hietbrink / Cees roem / Aletta Hekker 

 
Missie  
Wij staan voor een duurzame, gemeente. Onze inzet is gericht op het behouden en 
versterken van onze (kern)kwaliteiten. Dit betreft onze landschaps- en natuurwaarden en de 
eigenheid en karakter van onze kernen. 
 
Ons streven is gericht op het realiseren van de regionale woningbouwopgave binnen 
bestaand bebouwd gebied.  
 
Belangrijk onderdeel binnen de ontwikkeling van de openbare ruimte is het optimaliseren van 
bereikbaarheid en behouden van mobiliteit. 
 
 

Trends en ontwikkelingen  

 
Volkhuisvesting 
De vergrijzing en ontgroening van onze gemeente zet druk op de geschiktheid bestaande 
woningvoorraad. De door de rijksoverheid gewenste zelfstandigheid van onze inwoners 
genereert extra druk op onze woningvoorraad. Door afschaffen van verschillende vormen 
van zorg, is het noodzakelijk dat inwoners langer thuis blijven wonen. Dit vraagt 
zorgvuldigheid bij het invullen van huidige en toekomstige woonwensen. 
 
De huidige economische crisis resulteert in stagnatie van de huidige woningmarkt. Hoe deze 
markt zich ontwikkeld is nog onvoldoende te voorspellen. 
 
De Westelijke Randweg 
De gemeente Alkmaar en Provincie zetten in op verbetering van de Westelijke Randweg. 
Daarmee wordt doorstroming op de ring Alkmaar geoptimaliseerd en de bereikbaarheid 
verbeterd. Deze ontwikkeling kan ook de bereikbaarheid van de gemeente Bergen ten goede 
komen. Mogelijk wordt daarom een medefinanciering door onze gemeente gevraagd. 
 
Regionale uitvoeringsdienst (Milieu) 
De huidige werkzaamheden van de MRA gaan over naar de Regionale uitvoeringsdienst 
(RUD). Besluitvorming vindt plaats voor 1 juli 2013. Over de oprichting van de RUD is 
indicatief aan te geven dat de bijdrage van de gemeente Bergen in de incidentele kosten 
circa € 107.000 bedragen. Hiervan is reeds €40.000 opgenomen in de begroting. De 
incidentele kosten hebben onder andere te maken met de ontvlechtingkosten MRA en 
opstartkosten RUD. Op dit moment hebben wij geen signalen dat de vorming van de RUD 
zal leiden tot extra structurele lasten. 
 
In dit programma werken wij de missie uit in de onderdelen: 
I  Volkshuisvesting 
II Investeren in de leefomgeving 
III Mobiliteitsbeleid 
IV Groenstructuur en open groengebied 
V Bestemmingsplannen 
VI Milieu en duurzaamheid 
 
 
 
 



 PERSPECTIEFNOTA 2014       Pagina 30 of 62 

 

Programmaonderdeel  I : Volkshuisvesting 
 

Wat willen wij bereiken? 
Wij streven naar een kwalitatief goed woningaanbod dat aansluit op de vraag van onze 
huidige en toekomstige inwoners. Ons streven is gericht op het realiseren van een 
gedifferentieerd woningaanbod waarbij de verschillende doelgroepen kunnen wonen binnen 
onze prachtige gemeente. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
a Vaststellen en uitvoering geven aan de woonvisie. Onderdelen daarin zijn ambtelijke 

bijstand bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en startersleningen. 
b  Als uitwerking van de regionale woonvisie regionaal beleid ontwikkelen op levensloop 

bestendig wonen en domotica. Domotica is integratie van technologie en diensten, 
ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. 

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Beleid levensloop 
bestendig wonen 

Vaststelling beleid  Vaststellen beleid 
 

2014 

Vaststellen en uitvoeren  
woonvisie 

Woonvisie Vaststellen en uitvoeren 
beleid 

2014 

 
 

Programmaonderdeel  II :  Investeren in de leefomgeving  
 
Wat willen wij bereiken? 
Wij streven naar het behoud en versterken van de aantrekkelijkheid van onze kernen.  
 
Ons streven is gericht op het vitaliseren van de dorpskernen. Daarom zetten wij in om op 
projectbasis de kwaliteit van de verschillende kernen te vergroten. ( Mooi Bergen, Schoorl 
Klopt, Ontwerp ons Derp, Bergen aan Zee, Project Lamoraal en  Camperduin). 
 
In de meeste gevallen wordt de kwaliteitsverbetering allereerst vormgegeven in ruimtelijke 
plannen zodat de basis wordt geboden om te komen tot de gewenste kwaliteitsversterking. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
a Mooi Bergen. Begin 2014 gunning aan marktpartij en start uitvoer plandeel Harmonie. 
b  Schoorl Klopt. Begin 2014 vaststellen Structuurvisie Schoorl Klopt. 
c  Lamoraal. In 2014 vaststellen Structuurvisie Lamoraal. Het vaststellen van de visie is 

afhankelijk van keuze fusielocatie uitwerken plan. 
d  Bergen aan Zee. Uitvoering geven aan de structuurvisie op projectbasis. 
e  Camperduin. Uitvoering geven aan de structuurvisie, waaronder bouwstenen in het 

kader van de Samenwerkingsovereenkomst.  
f  Ontwerp ons Derp. Verdere uitvoer van de Werf, dit is mede afhankelijk van de hierin 

te maken keuzes en het oppakken van plandeel Voorstraat / Trompstraat. 
  
Het opstellen van ruimtelijke plannen per kern is opgenomen in de begroting 2013. 
Ruimtelijke plannen moeten voor het gehele gemeentelijk grondgebied worden opgesteld. 
Aan het niet opstellen van een ruimtelijk plan zijn geen sancties verbonden. De inhoud van 
ruimtelijke plannen is vormvrij. Voor diverse gebieden is al een structuurvisie opgesteld of 
wordt in 2013 en verder een visie opgesteld. In 2014 moet worden nagedacht over de 
implicaties van de nieuwe omgevingswet op de ruimtelijke plannen. 
 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
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Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Vitalisering kernen 
 

Structuurvisies 
genoemd onder a tot f, 
uitvoeren 

Uitvoeren visies 2014 e.v. 

 
 
Programmaonderdeel  III :  Bestemmingsplannen  
 
Wat willen wij bereiken? 
Vastleggen van beleidsuitgangspunten voor behoud van kernkwaliteiten van onze gemeente 
binnen juridische beleidskaders.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
Wij starten een nieuwe cyclus herziening bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied 
van onze gemeente. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Nieuwe cyclus 
herziening 
bestemmingsplannen 

Bergen Noord Vaststellen 2014 e.v. 

Partiële herzieningen Diverse herzieningen Vaststellen 2014 e.v. 

 
 

Programmaonderdeel  IV :  Mobiliteitsbeleid 
 
Wat willen wij bereiken? 
Wij zetten in op het versterken van mobiliteit. Belangrijke onderdelen daarin zijn het 
implementeren van een gastvrij parkeerbeleid en het stimuleren van fietsgebruik  

Wat gaan wij daarvoor doen? 
a  Opstellen fietsbeleid 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Verbetering mobiliteit Fietsbeleid  Opstellen beleid 2014 e.v. 

 
Omdat fietsbeleid nauw is gerelateerd aan milieu, worden de kosten van het opstellen van 
het beleid gedekt uit het budget milieu. 
 
 

Programmaonderdeel  V : Groenstructuur en open groengebied 
 
Wat willen wij bereiken? 
De aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten binnen de gehele gemeente 
behouden en versterken. Hierbij zal tevens de recreatieve waarde betrokken worden. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
a Voortzetting projecten uitvoeringsparagraaf Landschapsontwikkelingsplan. 
b Actualiseren gemeentelijke bomenverordening. 
c Uitvoeren van vijfjarig uitvoeringsprogramma bomenbeleid. 
 
 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
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Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Behoud 
landschappelijke 
waarden buitengebied 

Voortzetten projecten 
LOP 

Vervolg uitwerking 
LOP 

2014 e.v. 

Behoud groen in 
kernen en 
buitengebied 

Bomenverordening 
Bergen uitvoeren 

Uitvoeren  2014 e.v. 

 
 

Programmaonderdeel  VI :  Milieu en duurzaamheid 
 
Wat willen wij bereiken? 
Wij streven er naar om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Wij zetten daarom in 
op het reduceren van de energieconsumptie en groei van duurzame energieproductie. Onze 
ambities gaan verder dan energiebesparing en het stimuleren van duurzame energie. 
Daarnaast zijn onze inspanningen gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven en duurzame mobiliteit. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
a Wij geven invulling aan het in 2012 vastgesteld duurzaamheidbeleid; Natuurlijk 

Duurzaam Bergen! 
b Om de waterkwaliteit van het oppervlakte watersysteem te verhogen en de kwantiteit 

op orde te brengen en houden, wordt het gezamenlijk met Hoogheemraadschap, 
Heiloo en Castricum opgestelde Waterplan uitgevoerd.  

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 

Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2013 Jaar gereed 

Duurzame gemeente Uitvoering Natuurlijk 
Duurzaam Bergen!  

Uitvoering  
 

2014 e.v. 

Duurzaam en 
bestendig waterbeheer 

Uitvoering waterplan Uitvoering waterplan 2014 e.v. 

 
Wat gaat het programma kosten? 
1 =1.000 omschrijving 2014   2015   2016   2017   I/S 

nb 4 .1 Uitvoeren woonvisie 20  N 20  N 20  N 20  N S 

aut 4 .2 Bestemmingsplannen 114  V 114  V 114  V 164  V S 

aut 4 .3 Kosten invoering RUD 67  N        I 

   Totaal wijzigingen dit programma  27  V 94  V 94  V 144  V  

 
4.1 Uitvoeren woonvisie 
Van 2014 t/m 2017 uitvoering geven aan project levensloop bestendig wonen en domotica. 
 
4.2 Bestemmingsplannen 
Er is vanaf 2014 minder budget nodig omdat de actualisatieronde van de grote 
bestemmingsplannen loopt tot en met 2013. Er is nu vanaf 2014 € 125.000 per jaar 
beschikbaar voor zowel de bestemmingplannen als de structuurvisies. Vanaf 2017 vervalt 
ook benodigd budget voor structuurvisies dan is alleen nog budget voor 
bestemmingsplannen van € 75.000 nodig. 
 
4.3 Kosten invoering RUD 
Met de oprichting van de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) en liquidatie van de MRA zijn 
kosten gemoeid. In de begroting is reeds met een deel van de kosten (€40.000) rekening 
gehouden. Naar verwachting betreffen de incidentele kosten in totaal circa € 107.000. Dit 
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bedrag is nog indicatief. Naast de reeds begrote incidentele kosten is nog aanvullend budget 
van € 67.000 nodig. Op dit moment verwachten wij geen extra structurele lasten. 
  



 PERSPECTIEFNOTA 2014       Pagina 34 of 62 

 

Programma 5. Beheer 
 
Portefeuillehouders: Cees Roem / Hetty Hafkamp / Alwin Hietbrink / Jan Mesu 

 
Missie 
Het beheer en de inrichting van de openbare ruimten (strand, groen en wegen) in onze 
gemeente is gericht op een schone, aantrekkelijke en veilige fysieke leefomgeving. Wij 
streven duurzame ontwikkeling na. 
 

Trends en ontwikkelingen  

 
Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) (onderdeel i-NUP) 
Met de inwerkingtreding van de wet BGT krijgen gemeenten, provincies, waterschappen, 
Rijkswaterstaat, ProRail, Defensie en Landbouw (de bronhouders) de zorg voor de 
bijhouding van de geografische gegevens in de basisregistratie grootschalige topografie 
(BGT). Wij zijn dus bronhouder en daarmee verantwoordelijk voor de aanlevering aan de 
Landelijke Voorziening (LVBGT) van in de wet genoemde gegevens over ruimtelijke objecten 
die wij beheren. Daarbij hebben wij ook de zorg een landsdekkend topografisch bestand te 
waarborgen en te voorkomen dat er overlap van objecten is. 
 
Naast de BGT wordt naar verwachting per 2015 ook de Basisregistratie Ondergrond (BRO) 
ingevoerd. Binnen de BRO wordt bodeminformatie vastgelegd. Deze basisregistratie is 
eveneens verplicht. Mogelijke financiële gevolgen zijn nog niet inzichtelijk. 
 
Renovatie en reconstructie wegen 
Om te zorgen dat er voldoende financiële ruimte is om het onderhoudsniveau op het door de 
raad vastgestelde minimum te brengen (houden) is in het meerjareninvesteringsplan een 
jaarlijkse stelpost van € 4 miljoen opgenomen. De exacte invulling van deze stelpost wordt 
gedaan op basis van de weginspecties en de mogelijkheid om dit groot onderhoud samen te 
laten vallen met rioolwerk.  
De afgelopen jaren is gebleken dat  
1. De onderhoudsachterstand afneemt 
2. er desondanks sprake is van onderuitputting ten opzichte van de planning, waardoor de 

besteding van kredieten doorgeschoven wordt naar volgende jaren. 
 
Wij hebben advies ingewonnen over mogelijkheden om onze (financiële) 
investeringsplanning te verbeteren. Uit dit advies blijkt dat wij de koppeling van de financiële 
planning met het werkelijk te verwachten uitgavenpatroon beter kunnen vormgeven. 
Daarnaast kan de expliciete besluitvorming door de raad verbeterd worden. 
Voor het jaar 2014 zijn de investeringen gescreend op noodzaak en haalbaarheid. De in 
voorgaande jaarschijven opgenomen stelpost is vertaald in concrete investeringen. 
 
Ons college ziet mogelijkheden om met ingang van 2015 de jaarlijkse stelpost terug te 
brengen tot € 3,5 miljoen en dan, in combinatie met een betere financiële planning en een 
meer expliciete besluitvorming, binnen deze investeringsruimte het onderhoud op een 
dusdanig niveau uit te voeren dat de achterstanden in het onderhoud (langzaam) worden 
ingelopen. In de 2e helft van 2013, ruim op tijd voor de PPN 2015, doen wij een concreet 
voorstel voor de invulling hiervan. 
 
Handhaving 
Voor de handhavingstaken stellen wij in 2013 een visie op met de daarin opgenomen 
prioritering voor werkzaamheden. Deze wordt in september 2013 aan de raad voorgelegd. 
Het uitvoeren van gestelde prioriteiten kan extra kosten met zich meebrengen. Belangrijk 
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onderdeel hierin betreft het toezicht op en de handhaving van WABO- en APV-taken en 
wettelijke verplichtingen conform de Drank- en Horecawet. 
 
Op basis van de in 2013 uitgevoerde evaluatie over de handhaving permanente bewoning 
recreatiewoningen, vindt in 2014 nadere uitwerking plaats.  
 
Baggeren 
Op basis van het in 2013 opgestelde baggerplan voor de periode 2014-2023 wordt vanaf 
2014 gestart met de baggerwerkzaamheden in het binnenstedelijk gebied conform de 
wettelijke verplichting tot het baggeren van waterwerken en de wens van het 
Hoogheemraadschap (HHNK) deze werkzaamheden elke twee jaar uit te voeren. 
 
Vastgoed 
Zoals bij veel gemeenten was het beheer van gemeentelijk vastgoed versnipperd waardoor 
een totaaloverzicht ontbrak. Na de reorganisatie is het beheer gecentraliseerd binnen de 
gemeente. Daarmee is betere sturing te geven op de samenstelling en omvang van de 
vastgoedportefeuille.  
 
 
In dit programma werken wij onze missie uit in de onderdelen: 
I Openbare ruimte 
II Afvalbeheer  
III Handhaving 
 
 

Programmaonderdeel I : Openbare ruimte 
 
Wat willen wij bereiken? 
Wij zorgen voor een aantrekkelijke, veilige en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
a Om te voldoen aan de verplichting van de wet BGT als bronhouder wordt gestart met 

deze basisregistratie.  
b Voor het optimaliseren van het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijk 

vastgoed worden de digitale beheersprogramma’s geactualiseerd en wordt 
aansluiting gezocht met het stelsel van basisregistraties. 

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Invoering BGT Aansluiting Stelsel 
basisregistraties 

Initiatie en realisatie 
BGT 

2015 

Optimalisatie 
beheerprogramma’s  

Actueel 
beheerprogramma  

Vaststellen en uitvoer 
beheerprogramma’s 

2014 e.v. 

 
 

Programmaonderdeel  II : Afvalbeheer 
 
Wat willen wij bereiken? 
Wij willen een kostenefficiënte en transparante wijze van afvalbeheer.  
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Wat gaan wij daarvoor doen? 

Actualisatie maatregelen afvalbeleidsplan 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Efficiënt en transparant 
afvalbeheer 

Actueel 
maatregelenplan  

Actualisatie 2014 

 
 
Programmaonderdeel III: Handhaving 
 
Wat willen wij bereiken? 
Wij willen een veilige en leefbare omgeving.  
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 

Uitvoering van de in 2013 vastgesteld visie op handhaving. 

 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Veilige en leefbare 
omgeving 

Uitvoering 
werkprogramma 

Handhaving op basis 
van vastgestelde 
prioritering 
werkzaamheden 

2014 e.v. 

 
Wat gaat het programma kosten? 
1 =1.000 omschrijving 2014   2015   2016   2017   I/S 

aut 5 .1 Structurele beheerskosten BGT 100  N 100  N 100  N 100  N S 

aut 5 .2 Kapitaallasten wijzigingen P5 exclusief riool 16  N 78  N 67  N 153  N S 

aut 5 .3 Kapitaallasten wijzigingen P5 riool 0    0    0    76  N S 

aut 5 .4 Egalisatievoorziening riool  0    0    0    76  V S 

      Totale wijzigingen dit programma  116 N 178 N 167 N 253 N   

 
5.1 Structurele beheerskosten BGT 
Kosten beheer en gebruik programma, landmeetkundige werkzaamheden, deelname aan 
verplichte SV-BGT. 
 
5.2 Kapitaallasten wijzigingen P5 exclusief riool 
Betreft de gevolgen van de mutaties in het investeringsschema voor dit programma." 
 
5.3 Kapitaallasten wijzigingen P5 riool 
Betreft de gevolgen van de mutaties in het investeringsschema voor het riool voor dit 
programma. 
 
5.4 Uitname uit voorziening rioolheffing 
De rioolinvesteringen lopen via de egalisatievoorziening rioolheffing. De kosten onder 5.3 
worden gedekt door een uitname uit deze voorziening. 
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Nieuwe investeringen nieuw beleid in dit programma. Overige wijzigingen zie bijlage 3.     

    act.nr. omschrijving 2014   2015   2016   2017   I/S 

nb 5 2661 Extra krediet De Werf 31  N 102  N 100  N 98  N S 

 
Act.nr. 2661 Extra krediet De Werf 
Nieuwe investering. Nieuw beleid.  
Het in de begroting opgenomen budget voor de Werf is toereikend voor het aanpassen van 
bestrating. De extra investeringsruimte maakt het mogelijk om in Egmond aan Zee een 
integrale stedenbouwkundige afronding te realiseren. Daarbij wordt het reeds gerealiseerde 
beeld aan de Noord Boulevard doorgetrokken naar de centrale strandafgangen. " 
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Programma 6. Economie, toerisme en cultuur 
 
Portefeuillehouder(s): Cees Roem / Hetty Hafkamp/ Aletta Hekker/Alwin Hietbrink 

 
Missie  
Wij streven naar een duurzame impuls voor onze economie. Wij zetten in op het versterken 
en uitbreiden van aanbod en activiteiten die bijdragen aan onze identiteit en ons 
onderscheidend vermogen. 
 
 

Trends en ontwikkelingen  

 
Regionale toeristische visie 
In 2013 wordt een regionaal toeristische visie opgesteld. Deze visie omvat tevens een 
uitvoeringsprogramma. Dit programma wordt opgenomen in de regionale economische 
agenda en is ook een van de kaders voor de werkzaamheden van het Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord. Welke middelen hiermee gemoeid zijn is op dit moment nog 
onbekend. Gemeente Bergen stopt per 1 januari 2015 met de financiële bijdrage aan het 
Ontwikkelingsbedrijf. 
 
Kwaliteitskeurmerken 
Onze gemeente zet in op het behalen van het (duurzaamheids)keurmerk ECO XXI. 
Keurmerken die daaraan ondersteunen zijn Green Key en Blauwe Vlag. Onze gemeente 
heeft voor al haar stranden de Blauwe Vlag erkenning. Inzet voor behoud van dit keurmerk 
geldt ook voor het nieuw te realiseren strand bij Camperduin. In 2013 is ingezet op het 
behalen van het keurmerk ECO XXI. In 2014 wordt ingezet op het bereiken van Green Key 
erkenningen bij recreatieve ondernemers. Hiervoor wordt bestaand budget ingezet vanuit 
ons duurzaamheidbeleid. 
 
Strand  
Naar verwachting wordt bij Camperduin in 2015 nieuw strand gerealiseerd. Wij willen graag 
een aantrekkelijk strand. Beheer en onderhoud van dit nieuwe strand zijn niet opgenomen in 
de begroting. Dit zijn ook voorwaarden voor het behalen en behouden van het keurmerk 
Blauwe Vlag.  
 
Beheerkosten voor te vernieuwen strandafgang Camperduin zijn nog niet opgenomen in de 
begroting. Mogelijke kosten zijn ook nog niet inzichtelijk. Daarnaast zijn de mogelijk te 
genereren inkomsten betreffende pacht nog niet aan te geven. Deze zijn geheel afhankelijk 
van uiteindelijke uitvoering en uitkomsten van de structuurvisie voor Camperduin. 
 
Het Hoogheemraadschap ziet het beheer en onderhoud aan een aantal toegangswegen 
naar het strand bij Schoorl aan Zee, Hargen en Camperduin niet meer tot hun kerntaken. Het 
onderhouden van deze wegen, zorgt wel voor behoud van de toegankelijkheid van onze 
stranden voor wandelaars en fietsers.  
 
Voor alle strandafgangen worden nieuwe borden geplaatst. Deze borden worden betaald 
door de provincie. In verband met de Europese verplichting op het monitoren van de 
zwemwaterkwaliteit is onze gemeente gehouden de borden in onderhoud te nemen.  
 
Het keurmerk Blauwe Vlag vereist inzamelingsmogelijkheden van gescheiden afval. Deze 
extra kosten moeten worden meegenomen in de totaalkosten beheer en onderhoud strand. 
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In dit programma werken wij de missie uit in de onderdelen: 
I Economie 
II Strand 
III Kunst en cultuur 
 
 

Programmaonderdeel  I : Economie  
 

Wat willen wij bereiken? 
Wij streven naar duurzaam behoud van onze economie. Wij zetten ons in voor het behoud 
van werkgelegenheid. Als belangrijk onderdeel van onze lokale economie geldt de 
toeristische sector. Wij zetten in op investeren in deze sector, dat geldt ook voor het 
investeren in kennis en onderwijs.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
a Uitvoeren van de Regionale economische agenda. 
b Uitvoeren Regionale toeristische visie. 
c Voldoen aan de gestelde eisen voor het bereiken van kwaliteitskeurmerken. 
d Ondersteunen van innovatie initiatieven door middel van een innovatiefonds. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Regionale 
uitvoeringsagenda 

Economische Agenda Uitvoering agenda 2014 e.v. 

Versterken toeristische 
positie 

Regionale toeristische 
visie 

Uitvoering agenda 2014 e.v. 

Kwaliteitskeurmerken Behalen en behouden 
keurmerken 

Blauwe Vlag en Eco 
XXI, Green Key 

2014 ev 

Innovatiefonds Realisatie innovatiefonds Uitvoering fonds 2014 ev 

 

 

Programmaonderdeel  II : Strand 
 

Wat willen wij bereiken? 

Het strand is van grote economische betekenis voor onze gemeente. Het strand geeft onze 
gemeente zijn bijzondere karakter. De aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het strand 
vereisen daarom voortdurend onze aandacht. Het moeten voldoen aan de voorwaarden van 
het keurmerk Blauwe Vlag is daarom een vanzelfsprekendheid.  
Het strand moet schoon, veilig en bezoekervriendelijk zijn. Ontwikkelingen op het strand 
moeten onderscheidend en duurzaam te zijn en aansluiten bij het karakter van onze kust.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
a Uitvoer  strandbeleid 
b Verbetering strandafgangen 
c Realisatie openbare douches   
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Strandbeleid Strandbeleid Bergen 
‘Elke dag Strand!’ 

Uitvoer Strandbeleid  2014 

Toegankelijke  
strandafgangen 

verbetering 
strandafgangen 

2014 

Aantrekkelijk strand Realisatie openbare 
douches 

2015 
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Programmaonderdeel  III :  Kunst en cultuur 
 
Wat willen wij bereiken 
Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Wij zetten in op het 
behoud en het versterken daarvan. Daarom zetten wij in op het behoud van culturele 
voorzieningen waaronder de openbare bibliotheken. Daarnaast zetten wij in op het 
verbeteren van de toegankelijkheid van het ons cultureel erfgoed. Cultuureducatie is 
belangrijk in het Bergense cultuurbeleid.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
a Ondersteunen van een kunstproject van lokale beeldende kunstenaars in 

samenwerking met buurten en het onderwijs 
b Uitbreiding van de regionale opzet cultuureducatie: (titel van het plan: Cultuureducatie 

met kwaliteit) 
e Uitvoering geven aan de Nota Cultuurhistorie door de ondersteuning en inventarisatie 

van (potentieel) gemeentelijke monumenten en hun omgeving, verdieping van het 
beleid op archeologie en activiteiten in het kader van de publieksvoorlichting door 
onder andere de open monumentendag. 

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2014 Jaar gereed 

Kunst projecten Ondersteunen 1 project Realisatie 1 project 2014 ev 
Cultuureducatie Plan cultuureducatie met 

kwaliteit 
Uitvoering plan 2014 

Cultuurhistorie Uitvoering geven Uitvoering  2014 

 
Wat gaat het programma kosten? 
1 =1.000 omschrijving 2014   2015   2016   2017   I/S 

aut 6 .1 Schoonmaakkosten strand Camperduin 0    31  N 31  N 32  N S 

aut 6 .2 Bijkomende kosten bij investering 6 
stranddouches 2014  

2  N 2  N 2  N 2  N S 

aut 6 .3 Doorbelasting schoonmaakkosten strand aan 
afval 

0    9  V 9  V 10  V S 

aut 6 .4 Kapitaallasten wijzigingen P6 1  N 15  N 19  N 18  N S 

      Totaal wijzigingen dit programma   3 N 38 N 42 N 42 N   

 
6.1 Schoonmaakkosten strand Camperduin 
Dit budget betreft de te verwachte extra schoonmaakkosten indien een nieuw strand bij 
Camperduin wordt gerealiseerd. Schoonhouden van het strand is onderdeel van het voldoen 
van de keurmerkeisen Blauwe Vlag. De overige kosten die verbonden zijn aan deze 
uitbreiding van het strand zijn nog niet inzichtelijk en afhankelijk van de mogelijkheden die 
binnen de structuurvisie voor Camperduin mogelijk worden gemaakt. 
 
6.2 Bijkomende kosten bij investering stranddouches 2014 actiefnr: 2650 
Budget is nodig voor onderhoud en legionella controles. 
 
6.3 Doorbelasting schoonmaakkosten strand aan afval 
30% van de schoonmaakkosten van het strand worden doorbelast naar afval. 
 
6.4 Kapitaallasten wijzigingen P6 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor 
dit programma. 
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Nieuwe investeringen nieuw beleid in dit programma. Overige wijzigingen zie bijlage 3.     

    act.nr. omschrijving 2014   2015   2016   2017   I/S 

nb 6 2650 Stranddouches 1  N 9  N 8  N 8  N S 

 
Act.nr. 2650 Stranddouches  
Nieuwe investering. Nieuw beleid.  
De aantrekkelijkheid van onze stranden wordt sterk vergroot door op de stranden openbare 
douches te realiseren. 
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Programma 7. Middelen 
 
Portefeuillehouder: Cees Roem 

 
Missie  
Wij streven naar een sluitende begroting. Onze ambitie is gericht op het realiseren van een 
gezond financieel fundament. Het uitgangspunt is dat heffingen en legeskostendekkend zijn 
waarbij we de lokale lasten zo beperkt mogelijk laten stijgen. 
 
 

Trends en ontwikkelingen  

 

Samenwerking belastingen 
Sinds 2010 voert de gemeente Alkmaar onder de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
belastingen Alkmaar en Bergen de wet Woz en de aanslagoplegging voor de OZB, 
rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting uit. De samenwerking verloopt naar volle 
tevredenheid. 
De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Graft De Rijp, Schermer, Castricum, en 
Heiloo hebben in de tweede helft van 2012 een intentieverklaring ondertekend om de 
mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van gemeentelijke belastingen nader te 
onderzoeken. Omdat Bergen al in een GR met Alkmaar zat, heeft Bergen in dit voortraject 
met Alkmaar “meegelift”. De voorwaarden bij de intentieverklaring zijn dat er gekoerst wordt 
op aansluiting bij een bestaande gemeenschappelijke regeling met een regionale vestiging 
en dat de samenwerking op 1 januari 2014 operationeel moet zijn. Op 21 november 2012 is 
door Cocensus een offerte voor bovengenoemde gemeenten uitgebracht. Op 5 maart 2013 
is ons college akkoord gegaan met de uitgegeven offerte. Op 15 april 2013 is door de 
gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Graft De Rijp, Schermer en Bergen een 
intentieverklaring getekend waarin is besloten om een projectorganisatie in te richten voor de 
aansluiting van de gemeenten bij de GR Cocensus per 1 januari 2014 in een regionale 
vestiging, ten behoeve van de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de 
gemeentelijke belastingen en heffingen. 
 
Regionale samenwerking I&A  
In opdracht van de colleges van regio Alkmaar is een haalbaarheidonderzoek uitgevoerd 
over de mogelijkheden van samenwerking op ICT gebied. 
Als vervolg op het haalbaarheidsonderzoek hebben de colleges opdracht gegeven voor het 
maken van een bedrijfs- en inrichtingsplan. Het plan wordt in september 2013 opgeleverd 
waarna besluitvorming plaats in de gemeenten. In dit plan wordt een financieel hoofdstuk 
met een begroting opgenomen zodat er een beeld is van de werkelijke kosten en baten op 
termijn. 

 
Wet Hof 
Het Rijk legt ook de decentrale overheid regels op die verband houden met de Europese 
norm inzake een maximaal begrotingstekort van 3%. De bewaking hierop vindt plaats via de 
zogenoemde EMU-norm.  
Deze ontwikkeling staat bekend als de Wet HOF (Wet Houdbare Overheidsfinanciën).  
Onduidelijk is nog op welke wijze dit een rol gaat spelen op de investeringsruimte en de 
balansontwikkeling van gemeenten. Vooral het onderscheid Rijk (kasstelsel) en decentrale 
overheid (baten/lasten) speelt hierbij een rol. Het Rijk ziet investeringen als uitgave in het 
betreffende jaar, terwijl gemeenten binnen het baten en lastenstelsel de uitgaven activeren 
en de bijbehorende kapitaallasten uitsmeren over de levensduur van het actief. 
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Inmiddels is over de Wet HOF een onderhandelingsakkoord bereikt tussen het Rijk en de 
bestuurlijke gesprekspartners VNG, IPO en UvW. Hierbij lijkt ruimte beschikbaar te blijven 
voor lokale investeringen. Deze ruimte wordt ingevuld door, gedurende de kabinetsperiode, 
de zgn. ‘Tekortnorm’ (EMU-saldo in percentage van het bbp) enigszins te verruimen ten 
opzichte van de ambitie van het kabinet. Deze norm wordt toegepast op alle gemeenten 
samen (macronorm) en niet op individuele gemeenten. Wel wordt voor alle gemeenten een 
zogenaamde referentiewaarde berekend Dit moet worden gezien als een streefwaarde 
waarbinnen het tekort moet blijven. 
 
Schatkistbankieren 
Bij het vaststellen van de wet HOF heeft de regering besloten dat in 2013 verplicht schatkist 
bankieren zonder leenfaciliteit wordt ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen, 
en gemeenschappelijke regelingen. Dit heeft een positief effect op de omvang van de 
staatsschuld.  
Het vastgestelde rentepercentage wat het rijk hierbij hanteert is bijzonder laag, waardoor 
lagere overheden rendement op uitstaande tegoeden (geld op de spaarrekening) dreigen 
mis te lopen. Voor de gemeente Bergen heeft deze verplichting weinig effect, omdat we 
doorgaans niet beschikken over uitstaande tegoeden. 
 
Bij het onderhandelingsakkoord is ook afgesproken dat gemeenten onderling mogen lenen. 
Wellicht biedt dat een mogelijkheid voor rentevoordelen als wij, door een opslag boven het 
percentage van het Rijk, gemeenten met (structurele) ‘overschotten’ weten te interesseren 
voor het verstrekken van leningen aan onze gemeente. Wij volgen de ontwikkelingen op dit 
terrein met belangstelling. 
 
Herijking gemeentefonds 
Volgens de laats planning van ministerie van BZK wordt in de meicirculaire 2013 bekend 
gemaakt wat de herijking van het gemeentefonds voor herverdeeleffecten heeft. Pas bij de 
bekendmaking in de meicirculaire wordt duidelijk helder of wij een voordeel of nadeel 
gemeente zijn en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. 
 
CAO en loonsomontwikkeling 2014 en verder 
Op dit moment is nog geen zicht op de looptijd en financiële gevolgen van de nieuw af te 
spreken CAO. 
Voor 2013 gold de nullijn maar het werkgeversdeel in de stijging van pensioenpremies en 
werkgeversverzekeringen waren bij elkaar al 2,05%. 
 Op 6 juli 2012 is de CAO gemeenten 2011-2012 vastgesteld. Het akkoord kende een korte 
looptijd, en is op 31 december 2012 afgelopen. In maart 2013 is het overleg over een 
volgende cao gestart. Deze wordt ingezet als CAO van de Toekomst. Het hoofdstuk 
Beloning is het eerste onderdeel in de CAR die wordt herschreven in de nieuwe CAO 
gemeenten. Dit nieuwe hoofdstuk maakt de lokale bezoldigingsverordening overbodig. 
Uitgangspunt voor belonen is niet langer alleen functiewaardering en dienstjaren, maar 
beloning ook gebaseerd op resultaten, competenties en ontwikkeling. De beloning wordt 
daarmee flexibeler. 
Door invoering van een individueel keuzebudget kan de medewerker zelf zijn beloning mede 
vormgeven. Tevens zet men in op modernisering van de CAR-UWO (collectieve 
arbeidsvoorwaardenregeling uitwerkingsovereenkomst) in taalgebruik en opzet. 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen een sluitende meerjaren begroting presenteren.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De betrokkenheid vergroten, creatieve oplossingen verzinnen en meer integraal overleg op 
ambtelijk, college en regionaal niveau. 
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Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 
Een sluitende begroting 2014 met provinciale goedkeuring en repressief toezicht. 
 
Wat gaat het programma kosten? 
1 =1.000 omschrijving 2014   2015   2016   2017   I/S 

aut 7 .1 Invoering BGT (basiskaart grootschalige 
topografie) 

70  N 70  N 70  N 70  N S 

aut 7 .2 OZB eigenaren niet woning areaaluitbreiding 84  V 86  V 88  V 90  V S 

aut 7 .3 OZB gebruikers niet woning areaaluitbreiding 66  V 67  V 68  V 70  V S 

aut 7 .4 OZB eigenaren woning areaaluitbreiding 12  V 13  V 13  V 13  V S 

aut 7 .5 Stelpost prijsindexatie 2014 100  V 100  V 100  V 100  V S 

aut 7 .6 Exploitatiegevolgen aanschaf 4 elektrische 
dienstauto's 

0    0    12  N 7  V S 

aut 7 .7 Onderhoudskosten microsoft licenties 41  N 41  N 41  N 41  N S 

nb 7 .8 Extra budget voor kosten regionale 
samenwerking 

47  V 47  V 47  V 47  V S 

aut 7 .9 Kapitaallasten wijzigingen P7 11  N 97  N 71  N 99  N S 

aut 7 .10 Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent) 59  V 53  V 12  N 189  V S 

aut 7 .11 Herberekening renteresultaat 71  V 6  N 29  N 129  N S 

aut 7 .12 Extra kosten nieuw gemeentehuis 0    0    0    540  N S 

      Totaal wijzigingen dit programma  316 V 152 V 81 V 363 N   

 
7.1 Invoering BGT (basiskaart grootschalige topografie) 
De BGT is bij wet opgelegd. Om deze basisadministratie bij te houden is 1 fte schaal 10 
nodig. 
 
7.2 OZB eigenaren niet woning areaaluitbreiding (+ 2% stijging per jaar) 
Met ingang van 2013 is er een uitbreiding van het areaal voor eigenaren niet woningen. Dit 
betreft de meeropbrengsten 2014 en verder. De areaaluitbreiding heeft vooral betrekking op 
waardevermeerdering door aanpassing van bestaande panden/complexen zoals de Blinkerd. 
In de korte termijnraming maart 2013 van het CPB wordt voor inflatie CPI alle huishoudens 
voor 2014 uitgegaan van 2%. 
 
7.3 OZB gebruikers niet woning areaaluitbreiding (+ 2% stijging per jaar) 
Zie hierboven. 
 
7.4 OZB eigenaren woning areaaluitbreiding (+ 2% stijging per jaar) 
Met ingang van 2013 is er een uitbreiding van het areaal voor eigenaren woningen. Dit 
betreft de meeropbrengsten 2014 en verder. De areaaluitbreiding heeft vooral betrekking op 
waardevermeerdering door aanpassing van bestaande woningen zoals aanbouw aan 
bestaande woning, nieuwbouw schuren en laten zetten van dakkapel. 
 
7.5 Stelpost prijsindexatie 2014 
Indexaties zijn indien nodig aangevraagd en verwerkt in deze PPN 2014. Hierdoor kan de 
stelpost prijsindexatie 2014 van € 100.000,- structureel worden afgeraamd. 
 
7.6 Aanpassing exploitatiebudget i.v.m. de aanschaf van 4 elektrische dienstauto's in 2016 
In 2016 incidenteel € 15.000,- 2 laadpalen a € 10.000,- en € 5.000,- voor aanpassing 
elektranetwerk JL4. Structureel vanaf 2017 € 3.000,- extra elektra kosten en structureel 
€ 9.885,- aframen op brandstofkosten. Voor 2016 van beide de helft uitgaande van levering 
halverwege jaar. 
 
7.7 Onderhoudskosten microsoft licenties 
Resultaat van nieuwe aanbesteding. 
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7.8 Budget voor kosten regionale samenwerking 
Het bestaande budget voor regionale samenwerking van € 46.700,- wordt overgezet naar 
programma 1. Zie mutatie 1.1. 
 
7.9 Kapitaallasten wijzigingen P7 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor 
dit programma.  
 
7.10 Aanpassing kapitaallasten (rentecomponent) 
De kapitaallasten als gevolge van de wijzigingen in het investeringsschema bestaan uit 
rente- en afschrijvingslasten. Met deze boeking worden alle rentelasten van de investeringen 
per programma saldoneutraal gemaakt. De hieruit voortvloeiende voor- cq nadelen op de 
rentelasten maken onderdeel uit van de renteresultaatberekening. 
 
7.11 Herberekening renteresultaat 
Dit betreft de gevolgen voor de te betalen rente in verband met de herijking van de 
financieringsbehoefte. De herijking vindt plaats in verband met alle doorgevoerde mutaties in 
exploitatie, investeringen en te betalen rente op nieuwe leningen. 
 
7.12 Extra kosten bouw nieuw gemeentehuis 
Betreft kosten bouw nieuw gemeentehuis jaarschijf 2017 uitgaande van dezelfde grove 
berekening en uitgangspunten als bij de vastgestelde ombuigingen is gebruikt. Binnen de 
jaarschijf 2017 was reeds € 170.000,- begroot op de stelpost. De stelpost wordt nu met € 
540.000,- verhoogd naar € 710.000,- per 2017. 
 

Nieuwe investeringen nieuw beleid in dit programma. Overige wijzigingen zie bijlage 3. 
    act.nr. omschrijving 2014   2015   2016   2017   I/S 

nb 7 2652 EB match en digitaal versturen 
nota's 

0  N 3  N 3  N 3  N S 

 
Act.nr. 2652 EB match en digitaal versturen nota's 
Nieuwe investering. Nieuw beleid.  
Door klanten wordt gevraagd om nota's digitaal te versturen, hiermee kunnen we ook de 
digitaal ontvangen bankafschriften sneller verwerken. Dekking vanuit krediet investeringen 
software 2014 zie act.nr. 2399 
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Paragraaf A  Weerstandsvermogen 
  
1. Aanleiding en achtergrond  
Wij hebben de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering in kaart gebracht. Door inzicht in de 
risico's wordt de gemeente in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de 
risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de 
vermogenspositie van de organisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is ook het 
weerstandsvermogen berekend. 
In 2012 zijn wij gestart met het in kaart brengen van de risico’s en het vastleggen van de 
bijbehorende beheersmaatregelen volgens het systeem van het Nederlands Adviesbureau voor 
Risicomanagement (NAR).  
 
 
2. Risicoprofiel  
Om de risico's van onze gemeente in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel 
is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement 
Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart worden gebracht en beoordeeld. Uit de 
inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 83 risico's in beeld gebracht waarbij wij voor deze 
Perspectiefnota geselecteerd hebben op het jaar 2014 en verder. In het onderstaande overzicht 
worden de tien risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de berekening van de benodigde 
weerstandscapaciteit. 
 
Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's 
Nr Risico Gevolgen Kans Maximaal 

financieel 
gevolg in € 

Invloed 

R240 Algemene Uitkering gemeentefonds valt 
lager uit dan begroot doordat de 
bezuinigingen op Rijksniveau anders 
uitpakken dan ingeschat 

Financieel - 
Begrotingstekort 

50% € 1.000.000 10,54% 

R318 Door de aanpassing van het 
zorgzwaartepakket is de verwachting dat 
wij 200 extra aanvragen krijgen op 
jaarbasis. Dit aangezien inwoners minder 
snel in een verzorgingshuis worden 
opgenomen en dus langer thuis 
ondersteuning nodig hebben. 

Financieel - extra 
aanvragen 
woningaanpassingen 
en huishoudelijke hulp 

90% € 360.000 6,96% 

R213 Aanspreken van gemeente op 
garantstellingen of borgstelling door 
Woningstichtingen of andere instellingen 
met garantstellingen voor ver- of 
nieuwbouw 

Financieel - Betaling 
van schulden aan 
derden door 
gemeente 

1% € 29.000.000 6,95% 

R247 Uitvallen installaties en/of apparatuur 
(incl. ICT) huisvesting gemeentelijke 
organisatie 

Imago - Tijdelijke 
huisvesting elders; 
Financieel - Ad hoc 
investeringen 

30% € 1.000.000 6,90% 

R241 Er is rekening gehouden met een 
verlaging van de Algemene Uitkering 
gemeentefonds oplopend tot ruim € 1 
mln. door de herijking die met ingang van 
2014 zijn beslag krijgt. Deze verlaging 
kan gunstiger uitvallen. 

Financieel - 
Begrotingstekort 

50% € 500.000 5,59% 
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Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's 

Nr Risico Gevolgen Kans Maximaal 
financieel 

gevolg in € 

Invloed 

R307 Opheffen danwel aanpassing 
Werkvoorzieningschap Noord-
Kennemerland (WNK) 

Imago - imagoschade 
kan oplopen naar 
regionaal; Financieel - 
budgetoverschrijding 

50% € 500.000 5,43% 

R246 Niet realiseren van de beoogde 
opbrengst uit verkoop van het perceel 
Berkenlaan (als gedeeltelijke dekking 
project nieuwbouw Nieuw Kranenburg). 

Financieel - 
budgetoverschrijding 

70% € 300.000 5,00% 

R149 Toename in het aantal (aanvragen) 
uitkeringsgerechtigden 

Financieel - 
Budgetoverschrijding 

70% € 302.103 4,61% 

R253 Monitoringsplan Oosterdijk wordt niet 
geaccepteerd door Provincie 

Financieel - Saneren 
in plaats van 
monitoren 

5% € 3.000.000 4,45% 

R55 In het Regeerakkoord is er een 
bezuiniging opgenomen van € 256 
miljoen op Onderwijshuisvesting. Voor 
Bergen betekent dit een bezuiniging van 
€ 375.000. Dit valt niet binnen de 
bestaande begroting op te vangen, dat 
geld is nodig voor wettelijke taken. Dit is 
een voornemen van de regering maar het 
is nog niet besloten. 

Imago - extra 
bezuiniging; 
Financieel - Daling 
van Algemene 
Uitkering 

50% € 375.000 4,05% 

 
Totaal grote risico's: € 36.337.000 
Overige risico's:  € 18.943.000 
Totaal alle risico's:  € 55.280.000 
 
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie (ook wel Monte Carlo simulatie genoemd) 
uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag 
(€ 55.280.000,- zie hierboven) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun 
maximale omvang optreden. Figuur 1 toont de resultaten van de risicosimulatie. De horizontale as 
bevat schattingen van de totale schadelast van alle risico’s, de verticale as geeft weer hoe groot de 
kans is dat de op de horizontale as vermelde bedragen voorkomen (het gaat hier om percentages). 
 

 
Figuur 1 
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Uit onderstaande tabel is af te lezen dat het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt 
met een bedrag van € 3.054.421,- (benodigde weerstandscapaciteit). 
Wij hebben de risico’s ook beoordeeld op de middellange termijn. Op basis van de huidige ingevulde 
risico’s volstaat ook dan een weerstandscapaciteit van rond de € 3,1 miljoen. 
 

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit 
bij verschillende zekerheidspercentages 

Percentage Bedrag in € 
5% € 553.810 

10% € 816.869 

15% € 965.630 

20% € 1.114.290 

25% € 1.212.773 

30% € 1.311.256 

35% € 1.409.739 

40% € 1.503.240 

45% € 1.595.806 

50% € 1.688.372 

55% € 1.788.159 

60% € 1.895.769 

65% € 2.003.378 

70% € 2.130.664 

75% € 2.271.737 

80% € 2.443.714 

85% € 2.665.688 

90% € 3.054.421 

95% € 3.846.808 

 
 
3. Beschikbare weerstandscapaciteit  
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten:  

I. Reserves 
II. Onbenutte belastingcapaciteit 

III. Post onvoorzien 
 

Ad. I Reserves 
De reserves zijn in drie typen onder te verdelen: de algemene reserve, de reserve 
weerstandsvermogen en de bestemmingsreserves. 
 
Algemene reserve 
Van de reserves vormt de algemene reserve het direct vrij besteedbare deel dat kan worden 
aangewend ter financiering van opgetreden risico’s. 
 
Reserve weerstandsvermogen 
Binnen het eigen vermogen hebben wij al één specifieke reserve afgezonderd om risico’s op te 
vangen en dat is de reserve weerstandsvermogen.  
 
Bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door uw raad een bepaalde bestemming is gegeven. 
Uw raad zou kunnen besluiten om deze bestemming te wijzigen en deze reserves ook in te zetten 
ter dekking van opgetreden risico’s, met uitzondering van de reserve afschrijvingslasten van ruim € 2 
miljoen per 1 januari 2014. Deze is nodig ter dekking van meerjarige kapitaallasten.  
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Ad. II Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit is de mate waarin de belastingen maximaal verhoogd kunnen 
worden. Dit betreft dan met name het OZB-tarief. Landelijk is de macronorm voor de OZB voor 
2013 op 3% gesteld. Het percentage van 3,0% was opgebouwd uit een reële trendmatige groei van 
het Bruto Binnenlandse Product (BBP) van 1,25% en een inflatiepercentage van 1,75% 
(prijsontwikkeling Nationale Bestedingen op basis van het Centraal Economisch Plan 2012). Op basis 
van de CPB cijfers van maart 2013 zijn deze percentages 1% respectievelijk 2% en hanteren we voor 
2014 vooralsnog ook 3% voor de macronorm. 
Dit betreft de maximale stijging van de opbrengst OZB. Omdat in onze begroting voor 2014 
rekening is gehouden met een groei van de OZB van 2% resteert een ruimte van 1%, afgerond 
€ 75.000,-. 
 
Uiteraard zijn er andere belastingen, zoals de toeristenbelasting en de parkeerbelasting, die door 
verhoging van de tarieven tot een meeropbrengst en verbetering van de weerstandscapaciteit 
kunnen leiden. Hiervoor bestaat geen wettelijk maximum, waardoor wij geen indicatie kunnen 
geven van de maximale omvang van deze ruimte. 
 
Wat de gemeentelijke leges betreft wordt zoveel mogelijk kostendekkendheid nagestreefd. 
Zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing zijn in Bergen in principe 100% kostendekkend. 
Deze heffingen hebben geen onbenutte capaciteit. 
 
Als zich tegenvallers voordoen, kan de onbenutte belastingcapaciteit niet zonder slag of stoot 
worden ingezet, maar dit is wel één van de mogelijkheden. 
 
Ad. III Post onvoorzien 
Deze bedraagt structureel € 40.000,- en kan via een raadsbegrotingswijziging incidenteel worden 
ingezet als dekking. 
 
Het totaal van de hiervoor genoemde, in te zetten opties ter afdekking van incidentele risico’s blijkt 
uit de volgende tabel:  
 
Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit 

Weerstand Startcapaciteit in € 
Algemene reserve 10.362.000 
Overige bestemmingsreserves 
excl. reserve afschrijvingslasten 
investeringen 

9.190.000 

Reserve weerstandsvermogen 6.200.000 
Onbenutte belastingcapaciteit 75.000 
Post onvoorzien 40.000 
Totale weerstandscapaciteit 25.867.000 
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4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen 
de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de 
beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande  
figuur weergegeven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen 
de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het 
weerstandsvermogen. 
 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 =  
€ 25.867.000 

= 8,47 
Benodigde 
weerstandcapaciteit 

€ 3.054.421 

 
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering 
van het berekende ratio. 
 
Tabel 4: Weerstandsnorm 
Waarderingscijfer Ratio Betekenis 
A >2,0 uitstekend 
B 1,4-2,0 ruim voldoende 
C 1,0-1,4 voldoende 
D 0,8-1,0 matig 
E 0,6-0,8 onvoldoende  
F <0,6 ruim onvoldoende 
 
Het ratio valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Bij deze waardering 
maken wij de volgende kanttekeningen: 
  

Risico's Weerstandscapaciteit

- Financieel - Algemene reserve

- Juridisch - Bestemmingsreserves

- Veiligheid - Onbenutte belastingcapaciteit

- Imago / politiek - Post onvoorzien

- Etc.

   Bruto risicoprofiel

  Beheersmaatregelen

  Netto risicoprofiel

WEERSTANDSVERMOGEN
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Eigen vermogen / Vreemd vermogen 
Behalve een rekenkundige benadering op grond van benoemde risico’s is het beoordelen van de 
verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen ook een veel gehanteerde ratio voor het beoordelen 
van de weerstand van een organisatie. 
Uit de stresstest die in 2012 door Deloitte is uitgevoerd is gebleken dat onze gemeente voor een 
groot deel gefinancierd is met vreemd vermogen. Dit vreemd vermogen is voor het grootste 
gedeelte aangewend voor de financiering van investeringen, waarover wordt afgeschreven. De 
rentelasten bedragen circa 6% van onze exploitatie. Dit beperkt de flexibiliteit van onze begroting, 
omdat de rentelasten pas vervallen, nadat de bijbehorende investeringen volledig zijn afgeschreven. 
 
Oordeel Provincie  
Ook onze toezichthouder -de provincie - velt een oordeel over de financiële positie van de 
gemeente. Met een totaal bedrag aan reserves van ruim € 17.000.000,- beoordeelt de provincie onze 
weerstandscapaciteit als redelijk. 
 
Wij kunnen deze waardering volgen. Immers, mocht een van de risico’s zich voordoen en wij 
inderdaad gedwongen worden de weerstandscapaciteit in te zetten, dan zal direct daarna opnieuw 
een bedrag aan weerstandscapaciteit benodigd zijn ter afdekking van de overblijvende risico’s. 
Het ingezette bedrag moet weer worden “terug” gespaard.  
 
De door ons berekende ratio beoordeelt het weerstandsvermogen op een moment, de benadering 
van de Provincie velt een oordeel over een langere termijn.  
 
 
5. Nieuwe ontwikkelingen  
Grote projecten 
Voor de risico's rondom de grote projecten is een aparte risicoreserve opgenomen op basis van een 
hercalculatie begin 2013 voor een bedrag van € 2,3 miljoen. Dit bedrag is ook gebaseerd op een 
risicosimulatie.  
 
6. Conclusie 
Deze risico-inschatting is de derde risico-inschatting op basis van de NARIS-methodiek. We hebben 
berekend dat bij een weerstandscapaciteit van € 3.054.421,- het 90% zeker is dat alle risico's kunnen 
worden afgedekt.  
In de Nota Reserves en Voorzieningen heeft uw raad besloten om 10% van de exploitatiebegroting 
aan te houden als weerstandsvermogen: op basis van voorgaande jaren is er € 6.200.000,- in reserve 
weerstandsvermogen apart gezet. 
 
Omdat de organisatie na verloop van tijd meer vertrouwd wordt met de NARIS-methodiek is onze 
inschatting dat de uitkomst in de loop der tijd beter wordt. Ook de effecten van het invoeren van 
beheersmaatregelen wegen dan mee. Wij doen nu nog geen voorspelling over de uitkomst van deze 
ontwikkeling op het benodigde weerstandsvermogen. Immers, ook externe ontwikkelingen (met 
name het rijksbeleid) zijn hierop van invloed. 
 
Wij stellen voor om de hoogte van het weerstandsvermogen voorlopig op het bedrag van 
€ 6.200.000,- te laten staan. 
  



 PERSPECTIEFNOTA 2014       Pagina 52 of 62 

 

Paragraaf H  Regionale samenwerking 
 
Inleiding 
Wij zetten ons in om een krachtige samenwerkingspartner te zijn binnen de regio.  
 
Ons uitgangspunt is om beleidsvraagstukken in ieder geval met de regiogemeenten te 
bespreken en om de mogelijke onderzoeksvragen gezamenlijk op te pakken en afhankelijk 
van de uitkomsten van deze onderzoeken te kijken naar de meest adequate operationele 
uitwerking. 
 
Op diverse beleidsterreinen wordt al regionaal samengewerkt. Wij nemen deel aan diverse 
gemeenschappelijke regelingen, werken samen aan het versterken de aantrekkelijkheid van 
onze regio en het stimuleren van het economisch klimaat. 
 
In 2013 en 2014 onderzoeken we samen met de regio op welke beleidsterreinen en in welke 
vorm intensivering van de samenwerking kan worden vormgegeven. In ieder geval zetten wij 
in op verdergaande intensieve samenwerking met de gemeenten Heiloo en Castricum. Onze 
inbreng binnen de regio Alkmaar is ook altijd vanuit dit samenwerkingsverband. 
 
 
Ontwikkelingen 
Binnen de regionale samenwerking zijn een aantal belangrijke nieuwe onderwerpen te 
benoemen; 
 

- Regeerakkoord 100.000+ gemeenten 
- Decentralisaties  3D’s 
- Regionalisering brandweer  

 
 
Regeerakkoord 100.000+ gemeenten 
 In het regeerakkoord is aangegeven dat de regering streeft naar schaalvergroting van de 
landsdelen en wil werken naar 100.000+ gemeenten. Per brief geeft de verantwoordelijk 
minister aan dat als tussenvorm gekozen kan worden voor een samenwerkingsverband. Het 
eindbeeld volgt uit een nieuw beleidskader gemeentelijk herindelingen, waarbij provincies 
meer dwingende bevoegdheden krijgen. De regering geeft aan wordt dat er ruimte is voor 
maatwerk op basis van bevolkingsdichtheid of de geografische context.  
 
Decentralisaties, de 3D’s 
In het regeerakkoord worden de nieuwe contouren voor de 3D’s vanuit het Rijk geschetst. Of 
deze contouren ook op de voorgestelde wijze door de Tweede en Eerste Kamer komen 
wordt in de loopt van dit jaar (2013) duidelijk. Hoewel de decentralisaties gepaard gaan met 
bezuinigingen, zijn er ook kansen voor gemeenten om binnen de beleidsruimte die er is het 
voor de klant kwalitatief beter te organiseren.  
 
Op dit moment is niet duidelijk met welke middelen de gemeenten de drie transities moeten 
vormgeven. Vanuit het Rijk is wel duidelijk gemaakt dat er een bezuinigingstaakstelling moet 
worden gerealiseerd (15-25%). Hoewel de decentralisaties gepaard gaan met bezuinigingen 
zien we wel kansen om het efficiënter en kwalitatief beter te organiseren binnen de 
beleidsruimte die door het rijk wordt gegeven. Uitgangspunt hierin is in ieder geval dat de 
decentralisaties budgetneutraal worden ingevoerd.  
Het tijdspad voor de implementatie van de decentralisaties is kort. Regionaal wordt op dit 
moment met de gemeenteraden nagedacht op welke wijze zij richting kunnen aangeven.  
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3D’s in de regio Alkmaar  
Op 9 april is er door de acht colleges van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-
De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer in hotel Nassau te Bergen 
vergaderd. 
De aanleiding voor deze gezamenlijke vergadering was de vraag die het Rijk heeft gesteld 
om voor 31 mei 2013 aan te geven met welke gemeenten wordt samengewerkt om de 
decentralisaties uit te werken. 
 
De colleges van de regio Alkmaar hebben ingestemd met het vormen van een congruent 
samenwerkingsverband met de acht gemeenten binnen de regio Alkmaar. 
 
Regionalisering brandweer 
De regionale brandweer is onderdeel van de veiligheidsregio. De huidige 
gemeenschappelijke regeling betreffende de brandweer vervalt. Per 1 januari 2015 gaat de 
lokale gemeentelijke brandweer op in de regionale brandweer. 
 
De lokale brandweer maakt nu nog onderdeel uit van de gemeente. De geplande 
regionalisering houdt ook in dat de lokale brandweer ontvlochten wordt uit de gemeentelijke 
begroting. In 2013 wordt gewerkt aan een nieuwe structuur. De financiële gevolgen worden 
in 2013 inzichtelijk. 
 
 
Financieel 
Wij verwachten dat het onderzoek naar de terreinen waarop en de vorm waarin regionale 
samenwerking plaats vindt de komende jaren geïntensiveerd wordt, zowel in de vorm van de 
inzet van eigen personeel, als in gezamenlijke onderzoeken/opdrachten. 
Om die intensivering mogelijk te maken wordt voorgesteld het bestaande budget voor 
regionale samenwerking te verruimen tot structureel €100.000,-. 
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Bijlage 1. Wijzigingen in investeringsplan 2014-2017 
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Bijlage 2. Stand reserves en voorzieningen na PPN 
 
Stand reserves: 
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Stand voorzieningen: 
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Bijlage 3. Saldo ontwikkeling t/m 07 mei 2013 
 

 
 
 
 

  

2014 2015 2016 2017

Totaal vastgestelde Programmabegroting 2013 331 V 531 V 611 V 611 V cf blz 7 

PB 2013

Voorstellen vanaf begrotingsbehandeling met effect op saldo

Aangenomen voorstellen met effect op saldo 2014 2015 2016 2017

Investeringen Fimarap 2012 9 V 9 V 9 V 9 V Raad 13-12-12

Amendement A en A1 30 V 30 V 30 V 30 V Raad 13-12-12

Inhuur sportbureau de Beeck 11 N 11 N 11 N 11 N B&W 18-12-12

Jaarlijkse retributie Taqa 1 V 1 V 1 V 1 V B&W 18-12-12

Vervallen repressieve inzet en vervanging 2e tankautospuit 

Bergen actiefnr. 2120 

0 0 6 V 30 V B&W 12-02-13

Kaderbrief 2014 actualiseren jaarschijf 2017 0 0 0 276 V B&W 05-03-13

Actualiseren budgetten Reddingsbrigades  nav DVO 51 N 79 N 105 N 130 N Raad 14-03-13

Volkstuinen Schoorl 8 N 8 N 8 N 8 N Raad 14-03-13

Opschonen en afstoting collecties Nieuw Kranenburg 25 N B&W 16-04-13

Rentelasten starterslening 19 N 19 N 19 N 19 N Raad 23-04-13

Extra huurinkomsten jaarrond exploitatie strandpaviljoens 20 V 20 V 20 V 20 V B&W 23-04-13

Onderhoudskosten microsoft licenties 17 V 17 V 16 V 15 V B&W 23-04-13

Jaarrekening 2012 structurele gevolgen Collegebevoegdheid 22 V 23 V 37 V 33 V B&W 23-04-13

Huurovereenkomsten vereniging Het stille strand 0 1 V 1 V 2 V B&W 07-05-13

PPN 2014 mutaties Collegebevoegdheid 18 V 2 N 26 V 36 V B&W 07-05-13

Stand saldo na alle aangenomen voorstellen t/m 07-05-13 334 V 513 V 614 V 895 V
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Bijlage 4. Lijst van afkortingen 
 

Afkortingen:  Verklaring 

3D’s 3 decentralisaties Jeugdzorg Participatiewet en WMO 

APV: Algemene Plaatselijke Verordening 

AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BAG: Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie 

BRO Basisregistratie Ondergrond 

BRP Basisregistratie Personen 

BTW Belasting (over de toegevoegde) waarde  

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 

CAR Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling 

CCK Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit 

CIZ Centrum indicatiestelling zorg 

CPB: Centraal Plan Bureau 

CPI Consumenten prijsindex 

CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

DHW Drank en Horecawet 

DMS: Document Management Systeem 

DVO Dienstverleningsovereenkomst 

EMU Europese Monetaire Unie 

EMU-saldo Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten min de uitgaven van de 
Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden. Hierbij zitten ook 
inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen 
van grond, investeringen, investeringsbijdragen en opbrengsten uit de 
verkoop van gas. Financiële transacties, zoals de verkoop van 
deelnemingen of kredietverstrekking, worden niet als inkomsten of 
uitgaven gezien. 

FCL: File Cryptor Lite, in gewoon taalgebruik "grootboekrekening" 

GBA: Gemeentelijke Basis Administratie 

GHOR Geneeskundige hulp bij Ongevallen en Rampen 

GR Gemeenschappelijke regeling 

HBPZ Hondsbossche en Pettemer Zeewering 

Hh Hulp bij het huishouden 

HHNK Hoogheemraadschap 

HOF Wet houdbare overheidfinanciën 

I/S: Incidenteel of structureel 

ICT : Informatie en Communicatie Technologie 

IHP: Integraal Huisvestingsplan 

Inv Investeringen 

IPO Interprovinciaal overleg 

KCC Klant Contact Centrum 

LOP : Landschaps Ontwikkelings Plan 

LVBGT Landelijke Voorziening Basis Registratie Grootschalige Topografie 
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Afkortingen:  Verklaring 

MLN. Miljoen 

MRA: Milieudienst Regio Alkmaar 

MT Managementteam 

NUP Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid 

OZB: Onroerende-zaakbelasting 

PPN Perspectief Nota 

RNI Registratie Niet Ingezetene 

RUD: Regionale omgevingsdiensten 

UvW Unie van Waterschappen 

UWO Uitwerkingsovereenkomst 

V/N: Voordeel / Nadeel 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VR NHN Veiligheidsregio Noord Holland Noord 

WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WNK: Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland 

WOZ: Wet Waardering Onroerende Zaken 

WSW: Wet Sociale Werkvoorziening 

Wwb Wet werk en bijstand 

ZZP Zorgzwaartepaketten 

 
 


