
Eerste Beleidsrapportage Bergen 2020

Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.
Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.
Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend. 

1A Inwoners en Bestuur Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken Portefeuillehouder Behandelend team/domein

1a Regio Alkmaar: De zeven colleges van Regio 
Alkmaar hebben met elkaar stevige ambities 
bepaald voor Regio Alkmaar, namelijk: - Een 
sterke, herkenbare regio waar het goed 
wonen, werken en recreeren is; - Een van de 
meest aantrekkelijke regio's van Nederland; - 
Een regio van intensieve samenwerking en 
gezamenlijk resultaat; een voorbeeld voor 
anderen; -Een regio die innovatie uitstraalt;

Een door de hele regio 
gedragen strategische 
samenwerkingsagenda inclusief 
concrete project- en 
uitvoeringsplannen. Met een 
focus op drie thema’s: wonen, 
bereikbaarheid en energie-
innovatie; de focusagenda.

Eind 2019 is de focusagenda 2019-2022 vastgesteld 
en zijn financiële middelen toegekend. De werving van 
de regiosecretaris, de programmamanagers en de 
overige functies in het regioteam vindt momenteel 
plaats.  De eerste programmamanager 
(bereikbaarheid) is gestart op 1 april, de 
regiosecretaris start 15 juni en voor de overige functies 
loopt het wervingstraject nog. Als gevolg van het 
coronavirus loopt dit proces vertraging op. Concrete 
project- en uitvoeringsplannen zijn nog niet 
beschikbaar. Of deze vertraging invloed heeft op de 
hoogte van de gemeentelijke bijdrage in 2020 kan op 
dit moment nog niet worden ingeschat.  In de 
coronacrisis zien we overigens op brede en grotere 
schaal een toename in de samenwerking met collega-
gemeenten en andere partners. Inhoudelijke voortgang 
op de thema's wonen, bereikbaarheid en energie-
innovatie (als gekoppeld aan klimaat) van de 
focusagenda zullen onderdeel uit gaan maken van 
programma 2 en 3 van de programmabegroting. 

Peter Rehwinkel team Regie / domein 
Bedrijfsvoering

1a We gaan voor een optimale dienstverlening, 
inspelend op de landelijke ontwikkelingen en 
de wensen van de inwoners en ondernemers.

Vanuit het Programma Top 
Dienstverlener is een notitie 
Nieuw Tij opgesteld. Een 
interactiestrategie van vier nauw 
met elkaar verbonden thema's: 
Dienstverlening, Communicatie, 
Participatie en Informatie.
We zetten in op high tech en 
high touch. We digitaliseren 
waar het kan en zetten in op een 
gastvrije en open houding van 
onze medewerkers. Daar waar 
de inwoners en ondernemers 
hulp nodig hebben zorgen we 
voor een vangnet. 

We zijn in 2020 gestart met zaakgericht werken, met 
terugbelnotities en met de Fixi app voor de meldingen 
openbare ruimte. Er is een bijeenkomst voor nieuwe 
inwoners georgansieerd. De Hostmanship trainingen 
zijn van start gegaan. De nIeuwskamer is nieuw leven 
ingeblazen. Er is een communicatieprotocol gericht op 
o.a. begrijpelijk schrijven. De beeldbank is uitgrbreid 
om in de communicatie meer met beelden te werken. 
Er is een overzicht van beschikbare 
participatiemiddelen, waaronder de ikdenkmee 
websites. 
Voor een aantal ontwikkelingen is budget aangevraagd 
via de BUCH begroting en de gemeentelijke 
begrotingen (nieuw beleid)

Erik Bekkering Domein Inwoners en 
Ondernemers

Programma Top 
Dienstverlener

1B Samenleven Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken Portefeuillehouder Behandelend team/domein

1b De beleidsregels bijzondere 
bijstand en schuldhulpverlening 
worden geactualiseerd.

De beleidsregels schuldhulpverlening zijn op  10-12-
2019 door het college vastgesteld. 
De beleidsregels Bijzondere bijstand worden 
binnenkort aan het college voorgelegd ter 
besluitvorming.

Klaas Valkering Samenleven - Beleid

1b Er wordt een communicatieplan 
vastgesteld dat inhaakt op de 
landelijke campagne Kom uit je 
Schuld.

Op 10-12-2019 is het communicatieplan vastgesteld 
door het college. Er wordt reeds uitvoering gegeven 
aan het communicatieplan. A.g.v. de 
coronamaatregelen kunnen niet alle activiteiten 
uitgevoerd worden. Deze activiteiten worden weer 
opgepakt zodra dat kan.

Klaas Valkering Samenleven - Beleid

Inburgering.Als de nieuwe Wet inburgering in 
werking treedt zij wij klaar met de 
voorbereidingen en bieden wij 
inburgeringspichtigen een integraa aanbod 
aan als gevolg waarvan zij in staat zijn te 
integreren en participeren. De huidige 
inburgeraars volgen hun inburgeringstraject in 
de geest van de nieuwe we met als resultaat 
een duurzame integratie en participatie. Dit 
wordt bereikt door voldoende beheersing van 
de Nederlandse taal; duurzaam werk en/of  
het volgen van een beroepsgerichte opleiding. 
Hierdoor worden wij alvast voorbereid op onze 
toekomstige regie.

Wij gaan vanaf september 2019 
experimenteren met de brede 
intake en het plan inburgering 
en participatie(PIP), voor de 
nieuwe inburgeraars. Dit wordt 
verplicht onder de nieuwe wet. 
Hiernaast brengen wij in het 4e 
kwartaal 2019 de actule situate 
van de huidige inburgeraars 
('ondertussengroep') in beeld. 
op basis van het verkregen 
beeld stellen wij in het 4e 
kwartaal 2019 nog een plan van 
aanpak op. Dit kan bijv. 
inhouden een aanvullend 
aanbod gericht op beheersing 
van de Nederlands taal en 
duurzame participatie. De 
uitvoering van dit plan zal vooral 
in 2020 plaats vinden. Wat 
betreft de voorbereidingen voor 
de inwerkingtredeing van de 
nieuwe wet, ontwikkelen wij 
zowel in 2019 en 2020 in 
samenspel tussen inwoners, 
bestuur (maatschappelijke) 
organisaties aan een integraal 
samenhangend aanbod voor de 
inburgeringsplichtigen

Het in beeld brengen van de 'ondertussengroep' heeft 
meer tijd gevergd. Op 31 maart 2020 heeft het college 
het plan van aanpak opgesteld. De uitvoering van het 
plan ondervindt vertraging als gevolg van de 
maatregeen in verband met het coronavirus. Dezelfde 
maatregelen leiden er toe, dat tijdelijk geen 
statushouders worden gehuisvest. Daarom vindt de 
toepassing van de brede intake en PIP  ook niet plaats. 
De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is 
uitgesteld naar 1 juli 2021. Dit uitstel geeft ons meer 
ruimte voor een goede voorbereiding van de 
implementatie van de nieuwe wet.

Antoine Tromp Samenleven - Beleid

Dienstverlening. We willen de kwaliteit van 
onze dienstverlening verhogen in het kader 
van WMO, participatie, schuldhulpverlening 
en zorg.

We gaan gebruik maken van de 
resultaten van de 
clientervaringsonderzoeken 
Wmo, jeugdzorg, 
Participatiewet en 
schuldhulpverlening. Samen 
met contractmanagement, 
beleids- en 
kwaliteitsmedewerkers doen we 
voorstellen voor structurele 
verbeteringen. Daarbij wordt 
nadrukkelijk de ervaringskennis 
betrokken.

Op grond van de resultaten uit 
clientervaringsonderzoeken wordt besloten of en waar 
onze dienstverlening verbetering behoeft, dit is een 
continue-proces.

Antoine Tromp Samenleven - Beleid

Bijzondere bijstand en gemeentelijk 
armoedebeleid: Armoede mag geen oorzaak 
zijn van een sociaal isolement. Inwoners met 
een laag inkomen en weinig eigen vermogen 
maken gebruik van regelingen die er voor hen 
zijn waardoor zij in staat worden gesteld om 
mee te doen in de maatschappij.



Wvggz/Wzd In veel gevallen is het aanbod 
niet passend of mensen hebben weinig inzicht 
in hun eigen zorgsituatie. We willen zorgen 
voor snellere hulp en ondersteuning die wel 
als passend wordt ervaren. Escalatie, 
overlast,geweld en criminaliteit wrodt 
daardoor zo veel mogelijk voorkomen.

Het college van B&W draagt 
zorg voor het in behandeling 
nemen van meldingen 
betreffende personen voor wie 
de noodzaak tot geestelijke 
gezondheidszorg zou moeten 
worden onderzocht, het 
verrichten van onderzoek naar 
die noodzaak, het informeren 
van degene die een melding 
heeft gedaan en het zo nodig 
indienen van een aanvraag  
voor de voorbereiding van een 
verzoekschrift voor een 
zorgmachtiging bij de officier 
van jusitie. De uitvoering wordt 
ondergebracht bij een externe 
partij (GGD).

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Gemeenten 
ontvangen meldingen over personen voor wie de 
noodzaak tot (mogelijk verplichte) geestelijke 
gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht. Dit 
kan een opname zijn, maar ook verplichte zorg thuis. 

Antoine Tromp/ Burgemeester Samenleven - Beleid

Thuisproject Voorkomen dat mensen in 
sociaal isolement komen en bevorderen dat ze 
worden geactiveerd tot deelneme aan sociale 
activiteiten, waardoor de daadwerkelijke 
behoefte aan zorg wordt uitgesteld.

In 2019 is het Thuisproject 
gestart dat tot en met 2021 
doorloopt. Het Thuisproject 
bestaat uit twee onderdelen: het 
Thuisbezoek en het Thuishuis. 
Bij het Thuisbezoek zijn 
vrijwilligers actief voor 
alleenstaande ouderen die 
dreigen te vereenzamen. Het 
Thuishuis is een kleinschalig, 
zelfstandig huis voor dezelfde 
mensen in hun eigen wijk of 
buurt. Het Thuishuis is een 
soort studentenhuis voor 
ouderen.

Het project bevindt zich in de 1e fase, conform 
planning. Deze fase betreft het 
haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek ligt vanwege 
de coronacrisis tijdelijk stil. Of dit van invloed is op de 
volledige planning is nog niet duidelijk. 

Antoine Tromp Samenleven - Beleid

Zelstandig thuiswonen. We willen dat onze 
inwoners zo lang als mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen.

We  investeren in een 
woonklimaat waarbij zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis wonen 
centraal staat. De woonbehoefte  
en de hulp- en 
ondersteuningsvragen moeten 
goed bij elkaar aansluiten

In samenwerking met zorgaanbieders, 
wooncorporaties en gemeenten in de regio Alkmaar 
wordt gestreefd naar het verhogen van de regionale 
beschikbaarheid van betaalbare zelfstandige woningen 
voor kwetsbare inwoners met daarbij passende 
ondersteuning. Hierdoor kunnen zij ook zelfstandig  
wonen en blijft de leefbaarheid in de buurt op niveau. 
Dit samenwerkingspact wordt vooral vanuit RO 
gevoed. Sinds dit voorjaar haakt het sociaal domein 
nadrukkelijker aan in de hoop het vraagstuk Wonen en 
Zorg de prioriteit te gaan geven die nodig is voor dit 
brede maatschappelijke vraagstuk. Door corona is dit 
nog niet op stoom gekomen. Voorbereidingen lopen nu 
om na de zomervakantie hier vanuit het domein 
SamenLeven structurele aandacht aan  te kunnen 
geven.

Antoine Tromp Samenleven - Beleid

Vliegverkeer We willen de gezondrisico's van 
vliegverkeer zo veel als mogelijk beperken

We organiseren (een) 
informatiebijeenkomst(en) in 
samenwerking met de 
argrarische sector en doen 
onderzoek naar de invloed van 
vliegverkeer op 
gewasbescherming en naar 
vliegtuiglawaai.

De regio Alkmaar en Ijmond trekken samen op tegen 
lawaai als gevolg van Schiphol (Bestuurlijke agenda 
Vliegverkeer). Dit onderdeel zal in dat kader mee 
worden genomen. Voorts zal aandacht worden besteed 
hieraan bij de zienswijze (procedure) die vanwege 
concept Luchtvaartnota mogelijk is/wordt (gemaakt).

Arend Jan van den Beld RO

Jeugd Voor jeugdigen en hun ouders en 
verzorgers die ondesteuning nodig hebben bij 
het gezond en veilig opgroeien en opvoeden is 
voldoende zorgaanbod (waar mogelijk "thuis 
nabij") beschikbaar. Daarbij ligt de focus op 
preventie en zijn wachtlijsten geminimaliseerd.

We slutien contracten af met 
een grote vaiatie aan 
jeugdhulpaanbieders met 
diverse expertisegebieden. We 
focussen op preventie door 
verdere ontwikkeling van sociale 
teams op dat punt. Middels 
cijfermatige rapportages 
presenteert het domein 
periodiek over volume- en 
financiele ontwikkelingen op het 
gebied van jeugdhulp.

Doordat steeds meer contracten worden opgesteld 
volgens de 'open house systematiek' kunnen 
aanbieders die voldoen aan de gestelde eisen 
gedurende de lopende contractperiode inschrijven. 
Hierdoor hebben we een breed ondersteuningsaanbod  
beschikbaar. De sociaal teams focussen nog steeds op 
preventie. De nieuwe cijfermatige rapportage wordt in 
juni (of uiterlijk september) aan de gemeenteraad 
gepresenteerd.

Antoine Tromp Samenleven - Beleid

Kwaliteit We willen meer grip op de kwaliteit 
van geboden ondersteuning door 
zorgaanbieders (berichtenverkeer en 
dergelijke) en indicatiestelling derden

In overleg met de regionale 
Netwerkorganisatie 
onderzoeken we de 
mogelijkheden om 
gestructureerd in te zoemen op 
de kwaliteit van zorgaanbieders, 
naleving van contracturele eisen 
en opschaling waar nodig. In 
2019 is gestart met de pilot 
toezicht op rechtmatigheid en is 
de rol van GGD-HN als 
toezichthouder kwaliteit 
verbreed.

In overleg met de regionale Netwerkorganisatie 
onderzoeken we de mogelijkheden om gestructureerd 
in te zoemen op de kwaliteit van zorgaanbieders, 
naleving van contracturele eisen en opschaling waar 
nodig. In 2019 is gestart met de pilot toezicht op 
rechtmatigheid en is de rol van GGD-HN als 
toezichthouder kwaliteit verbreed. In het  tweede 
kwartaal 2020 volgt een advies over de borging van 
deze taak als gevolg van de pilot. Nog dit jaar willen 
we intensievere (samenwerkings)afspraken maken met 
derden verwijzers, zoals huisarten en gecertificeerde 
instellingen. 

Antoine Tromp Samenleven - Beleid

Maatschappelijk vastgoed Efficient beheer en 
exploitatie van het maatschappelijke 
gemeentelijke vastgoed

We brengen de kosten van het 
gemeentelijke maatschappelijke 
vastgoed in beeld en 
onderzoeken hoe aanbod van 
en vraag naar maatschappelijk 
vastgoed structureel op elkaar 
kunen worden afgestemd

De werkzaamheden staan gepland voor het derde 
kwartaal. We hebben dan inzicht in de kosten van het 
maatschappelijk vastgoed en streven naar  een 
structurele afstemming van vraag en aanbod van 
maatschappelijk vastgoed.

Klaas Valkering RO

Perspectief op werk De samenwerkende 
partijen hebben de ambitie om ervoor te 
zorgen dat iedereen in de regio die kan 
werken, daadwerkelijk werkt. Ondanks de vele 
vacatures is er een groep mensen die moeilijk 
aan het werk komt door psychische 
problemen of fysieke beperkingen en daarbij 
extra ondersteuning of omscholing nodig 
heeft. De samenwerkende partijen in de 
arbeidsmarktregio hebben in lijn van 
Perspectief op Werk een regionale 
uitvoeringsagenda 2019-2020 opgesteld, 
waarin gezamelijke doelen en acties benoemd 
worden waarmee een integrale aanpak ter 
versterking van de regionale arbeidsmarkt 
wordt beoogd.

In de uitvoeringsagenda worden 
extra inspanningen beschreven 
om vraag en aanbod efficient, 
effectief en duurzaam met 
elkaar te verbinden: We 
brengen de talenten en 
vaardigheden van 
werkzoekenden in beeld zodat 
een juiste match gemaakt kan 
worden tussen gevraagde 
competenties en de talenten van 
het individu. Daarnaast zijn de 
acties opgenomen voor de 
aanpak laaggeletterdheid, een 
leven lang ontwikkelen, 
duurzame inzetbaarheid en 
arbeidstoeleiding van kwetsbare 
jongeren.

In mei ontvangt het college t.k.n. de stand van zaken 
m.b.t. alle acties van de uitvoeringsagenda. Het proces 
van het in beeld brengen van de klant wordt verbeterd 
en er wordt onderzocht op welke wijze 
draaideurcliënten  beter naar duurzaam werk geholpen 
kunnen worden. Er wordt ingezet op scholing van  
klantmanagers/adviseurs WSP en werkgevers. 
Werkzoekenden/werkenden worden werkfit gemaakt 
door instrumenten en opleiding in te zetten. Er  zijn 2 
groepen gestart in het project maatschappelijke 
diensttijd . Er is een kenniskring kwetsbare jongeren 
ingesteld  die ziich buigt over vraagstukken m.b.t. 
kwetsbare jongeren.  De pilot Praktijkleren met 
praktijkverklaringen in het MBO is gestart.  Momenteel 
wordt  de uitvoeringsagenda onder de loep genomen 
vanwege de  coronacrisis. Er wordt bekeken welke 
activiteiten op een andere manier ingevuld moeten 
worden de komende tijd. 

Antoine Tromp Samenleven - Beleid



1b Sport en bewegen Sport en bewegen doe je 
vooral omdat het leuk is.Het is geen 
opzichzelfstand doel, maar een middel om 
een gezonde en vitale gemeente te zijn en 
escalaties van problemen, en daarmee de 
inzet van duurdere zorg te voorkomen.

Wij faciliteren een groot deel 
van de sportverenigingen. 
Specifiek voor sportstimulatie 
hebben wij ingetekend op de 
Brede Impuls 
Combinatiefuncties (t/m 2022) 
die onderdeel uitmaakt van het 
Sportakkoord. Mede vanuit deze 
impuls worden de 
vakleerkrachten gymnastiek en 
de buurtsportcoaches 
bekostigd. Daarnaast wordt 
onderzocht of het effectief is om 
te komen tot een lokaal 
sportakkoord. Afhankelijk van 
de gestelde kaders  kan dit 
effect hebben voor 2020 en 
verder.

Met behulp van rijkssubsidie zijn sportambassadeurs 
aan de slag gegaan. De sportambassadeurs hebben 
bijeenkomsten gehouden en input opgehaald voor een 
lokaal sportakkoord. De sportakkoorden worden in juni 
aan de colleges voorgelegd.

Antoine Tromp Samenleven - Beleid

1C Kerngericht en ondersteunend Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken Portefeuillehouder Behandelend team/domein

1c Inwoners betrekken bij planvorming en beleid 
Inwoners nemen deel aan planvorming en aan 
het concretiseren van plannen. Initiatieven 
vanuit wijken, buurten of kernen worden 
gestimuleerd en gefaciliteerd.
We betrekken inwoners bij vraagstukken op 
een wijze die aansluit bij de huidige tijd en 
mogelijkheden. Hierbij doen we recht aan de 
mogelijkheden van onze inwoners. Dit op 
basis van het eind 2019 vastgestelde 
uitvoeringsprogramma burgerparticipatie.

Samen met de raad zijn kaders 
opgesteld, die richting geven 
aan de vorm van participatie die 
ingezet wordt. We hebben een 
online platform ingericht dat 
ervoor zorgt dat meningen 
objectief gepeild worden.We 
hebben mogelijkheden voor 
right to challenge en 
budgetrecht. Onze 
informatievoorziening is digitaal 
voor iedereen beschikbaar en 
van prima kwaliteit. De 
werkwijze en overlegwijze van 
de raad is aantrekkelijk en 
toegankelijk voor raadsleden en 
inwoners.

Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld 
waarmee de raad wordt gefaciliteerd om kaders voor 
participatie op te stellen. Dit plan is nog niet behandeld 
in de raad. 
Op dit moment worden inwoners en ondernemers  
betrokken bij verschillende soorten planvorming op het 
gebied van klimaat, omgevingsvisie en openbare 
ruimte. Er wordt gewerkt met online METT platforms 
voor enquètes en discussieplatforms. Samen met 
ondernemers en inwoners onderzoeken we hoe de 
economie op gang helpen in   een samenleving die 
voldoet aan het nieuwe normaal zoals deze is ontstaan 
na de coronacrisis.

Arend Jan van den Beld Bedrijfsvoering-Regie

1D Een veilige gemeente Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken Portefeuillehouder Behandelend team/domein

Verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast. voortzetten samenwerking 
politie. Toepassen 
bevoegdheden uit Asowet.

Het veiligheidsgevoel is licht verbeterd. Het toepassen 
van de bevoegdheden uit de Wet Woonoverlast is nog 
gering.

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel Domein RO, Team THV

Verminderen middelengebruik jeugd Samen met partners de 
benodigde interventies 
realiseren voor jeugdigden, 
zowel individueel als in 
groepsverband.

Vanwege het Coronavirus is het niet mogelijk alle 
interventies uit te voeren.

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel, A. 
Tromp

Domeinen Samenleven en RO, 
Teams beleid en THV

Wet verplichte GGZ Samen met partners dragen wij 
bij aan het beperken van risico's 
van personen met verward 
gedrag voor henzelf en de 
omgeving

De eerste ervaringen met deze Wet zijn positief.

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel Domeinen Samenleven en RO, 
Teams Beleid en THV

Ondermijning Vergroten bewustwording. 
Actualisering instrumentarium 
(Bibob). Vergroten 
weerbaarheid. Optreden tegen 
drugsproductie en -handel en 
uitbuiting. Bewerkstelligen dat 
betrokken afdelingen structureel 
aandacht schenken aan de 
aanpak van mensenhandel.

Het Bibob beleid is geactualiseerd. Andere onderdelen 
liggen achter op de planning vanwege het Coranavirus.

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel Domein RO, Team THV

Verkeersveiligheid vergroten Het opstellen van een plan van 
aanpak voor de top 10 van 
onveilige verkeerssituaties met 
als doel het aantal ongevallen in 
het verkeer reduceren en 
dodelijke ongevallen 
voorkomen.

Dit onderwerp wordt opgepakt op het niveau van de 
Driehoek Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo mede 
vanwege het capaciteitsvraagstuk van de politie.

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel, E. 
Bekkering

Domeinen Beheer Openbare 
Ruimte en RO, Teams Beleid 

en THV

Cybercrime Het treffen van preventieve 
maatregelen gericht op de 
doelgroepen jeugd en ouderen.

Vanwege het Coronavirus is nog niet gestart met het 
treffen van maatregelen. Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel Domein RO, Team THV

Brandveiligheid Naast repressie wordt de inzet 
op preventie vergroot. De 
verantwoordelijkheid bij 
inwoners en ondernemers 
inzake brandveiligheid wordt 
vergroot.

De woningchecks brandveiligheid zijn vanwege Corona 
uitgesteld, maar lagen goed op schema.

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel Domein RO, Team THV

1d Horeca, veilig uitgaan en veilige 
evenementen.

Samen met partners uitvoering 
geven aan het horecabeleid met 
als doel het realiseren van een 
prettige en veilige sfeer. 
Aanvragen evenementen 
integraal en tijdig voorbereiden 
en leren van evaluaties.

Evenementen zijn tot 1 september verboden. Een 
aantal grote evenementen dat na 1 september 
plaatsvindt, is afgelast vanwege diverse onzekerheden.

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel Domein RO, Team THV

2a 2A Cultuur, recreatie en toerisme Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken Portefeuillehouder Behandelend team/domein

Ontwikkelen van kunst en cultuur in de 
kernen. Stimuleren van culturele evenementen 
en publieksactiviteiten.

De Cultuurnota 2016-2019 
wordt geëvalueerd en 
geactualiseerd.

Door de coronacrisis zijn de voorgenomen 
participatiebijeenkomsten afgelast.  

Antoine Tromp Samenleven

2a Een eigentijds cultuuraanbod/programmering 
in de gemeente.

Opstellen en verspreiden van 
gezamenlijke cultuuragenda in 
overleg met het Cultuurplatform 
en de VVV.

Door de coronacrisis zijn de culturele evenementen 
afgelast en is de culturele agenda, die voorbereid was, 
opgeschort. 

Antoine Tromp Samenleven

2a Museum Kranenburgh als centrale 
publiekstrekker in staat te stellen om 
landelijke aansprekende tentoonstellingen te 
organiseren.

De gemeente biedt incidenteel 
steun voor het organiseren van 
een grote toonaangevende 
tentoonstelling bij museum 
Kranenburgh.

De coronacrisis leidt tot vertraging, maar de hoop is 
dat in het najaar er weer een expositie kan worden 
georganiseerd. 

Antoine Tromp Samenleven

2a Betere conservatie van de kunstcollectie. Onderzoek doen naar het 
vestigen en bekostigen van een 
depot in relatie tot bestaande 
subsidiëring en exploitatie.

Een extern bureau heeft opdracht gekregen advies uit 
te brengen. Daarna komen we met een voorstel op 
basis van dit advies.

Antoine Tromp Samenleven

2a Een proactieve en consequente omgang met 
erfgoed.

Inventariseren van het huidige 
erfgoed, als ook het in kaart 
brengen van potentieel 
waardevolle niet-beschermde 
panden.

In proces. Inventarisatie huidig erfgoed afgerond. 
Analyse van huidige monumentenbestand zal in 2021 
leiden tot voorstel update erfgoedbeleid.

Arend Jan van den Beld RO/BV

2a Een toekomstperspectief voor behoud, 
afstoting of herbestemming voor alle 
kerkgebouwen (ouder dan 50 jaar) in de 
gemeente Bergen, inclusief de Ruïnekerk: een 
integrale kerkenvisie.

Goede relaties opbouwen met 
kerkeigenaren, kerkbeheerders 
en kerkleden, door ze nauw te 
betrekken bij het opstellen van 
een Bergense kerkenvisie.

1) Pilotonderzoek i.s.m. beheerstichting Ruïnekerk is 
afgerond. Beheerstichting onderzoekt uitvoering van 
aanbevelingen  2) Kerkenvisie: in afwachting van 
beschikking rijkssubsidie. Vertraagd door Covid-19. 
Start dialoog met kerkeigenaren t.b.v. kerkenvisie 
ondervindt eveneens vertraging.

Arend Jan van den Beld RO/BV



2a Duidelijkheid over de toekomst van de lagune. Samen met alle betrokken 
partijen (ondernemers, 
Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer, 
Hoogheemraadschap Noord-
Kennemerland en eventueel 
anderen) komen tot een 
gedragen voorstel over de 
toekomst van de lagune.

In de raad van juni  bespreekt de raad een voorstel 
waarom, hoe en met welke middelen het college de 
lagune in stand wil houden.

Erik Bekkering RO/BV

Het strand beter bereikbaar maken door de 
strandafgangen te verbeteren na verplaatsing 
van de strandpaviljoens.

Strandpaviljoen Blooming moet 
naar het westen verplaatsen. 
Daarom moet de strandafgang 
aan de nieuwe situatie worden 
aangepast.

De strandafgang is nog niet aangeapst omdat het 
paviljoen nog niet is verplaatst. De bedoeling is dat dit 
komend najaar gaat gebeuren.

Erik Bekkering RO/BV

Het strand van Schoorl aan Zee trekt door zijn 
bijzondere ligging steeds meer bezoekers. Dit 
vraagt om een extra voorziening.

Plaatsing van toiletunit op het 
strand van Schoorl aan Zee.

Voor het plaatsen van een tolietunit is een 
omgevingsvergunning verleend. Plaatsing hiervan 
loopt in verband met de coronacrisis vertraging op.

Eerik Bekkering RO/BV

Het verbeteren van de toegang voor 
hulpdiensten en voorkomen van onderstuiving 
van de toegang en fietsenstalling.

De strandtoegang verbreden en 
verharden en de fietsenstalling 
verbeteren.

De strandtoegang tot het strand van Schoorl aan Zee 
is verbreed en de fietsenstalling daarop is verbeterd.

Erik Bekkering RO/BV

In 2020 loopt het contract voor het 
schoonmaken van het strand af. Er moet een 
nieuw schoonmaakcontract worden 
afgesloten, dit wordt Europees aanbesteed.

Samen met de 
strandondernemers is een 
programma van eisen opgesteld 
voor een nieuw 
onderhoudscontract voor het 
schoon houden van het strand.

De aanbesteding is een paar maanden opgeschort. In 
eerste instantie was ingezet op het opstellen en 
aanbesteden van een beeldbestek. Uit de hierbij 
horende directieraming bleek dat dit financieel niet 
haalbaar was. Hiervoor is een afwijkingsbesluit 
genomen om de bestaande dienstverlening tot 1 april 
2021 te continueren. Voor de aanbesteding wordt nu 
een frequentiebestek opgetseld, met  aandacht voor 
CO2 reductie, Circulaire Economie en social return.

Erik Bekkering RO/BV

Meer bekendheid aanbod gemeente Bergen, 
vooral in de regio en buiten het hoofdseizoen. 
Goede ontvangst en informatie aan bezoekers 
en inwoners.

Er wordt uitvoering gegeven aan 
een plan dat samen met de 
ondernemersverenigingen wordt 
opgesteld om de marketing en 
het gastheerschap voor de hele 
gemeente vorm te geven.

Dit traject loopt. Marketing en gastheerschap wordt ook 
meegenomen door de taskforces in het kader van het 
herstelfonds in verband met de Coronacrisis.

Erik Bekkering RO/BV

Een duidelijker profiel van de Regio Alkmaar 
binnen de destinatie Holland boven 
Amsterdam. Ondernemers binnen de regio 
met elkaar verbinden en de bekendheid van 
het aanbod vergroten.

Uitvoering geven aan de 
regionaal te bepalen 
onderwerpen uit de evaluatie 
van de toeristische Visie Regio 
Alkmaar.

Het toeristisch kennisnetwerk wordt steeds verder 
uitgebouwd. Er zijn diverse bijeenkomsten 
georganiseerd. In maart is een regiosafari gehouden. 
Er is opdracht gegeven voor het profiel. Het rapport 
wordt naar verwachting medio 2020 opgeleverd.

Erik Bekkering RO/BV

Een gezonde sector met vitale 
verblijfsaccommodaties.

In regionaal verband wordt een 
vitaliteitsscan van het 
bestaande aanbod uitgevoerd 
en een kwartiermaker 
aangesteld die met de 
aanbevelingen die uit de scan 
komen aan de gang gaat.

De vitaliteitsscans zjin uitgevoerd. De resultaten 
worden onderzocht, waarna een vervolg wordt gegeven 
aan het project.

Erik Bekkering RO/BV

Onderzoeken of het mogelijk is een 
voorziening voor mountainbikers in Hargen te 
realiseren, waar men zich kan omkleden en 
opfrissen, het toilet kan gebruiken en de fiets 
kan afspuiten.

Onderzoek naar mogelijke 
locatie van de voorziening en 
het opstellen van een raming en 
een plan van aanpak.

Wordt in samenhang met andere beleidsvlakken en 
onderwerpen bekeken, waaronder de mogelijkheid van 
zonnepanelen, onderhoud parkeerterrein inclusief in- 
en uitgang en recreatieve voorzieningen. Op dit 
moment nog geen concrete oplossing voor voorziening 
voor mountainbikers.

Erik Bekkering BOR

Waar mogelijk en nodig, faciliteren van 
openbare toiletten in de kernen, te starten met 
Egmond aan Zee.

Realiseren van een openbaar 
toilet (ook geschikt voor 
gehandicapten) in de kern 
Egmond aan Zee in 2020 voor 
het zomerseizioen. Indien 
gewenst, uitrollen naar andere 
kernen.

Er is nog geen geschikte locatie gevonden voor een 
dergelijke voorziening.

Erik Bekkering RO/BV

2b 2B Economische vitaliteit Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken Portefeuillehouder Behandelend team/domein

2b Een goede samenwerking tussen 
ondernemers in Egmond aan Zee.

In samenwerking met de 
ondernemers kijken naar de 
haalbaarheid van een BIZ. De 
gemeente faciliteert, de 
ondernemers voeren uit.

Door de Coronacrisis staat het opzetten van de BIZ 
tijdelijk on hold. Dit wordt later weer verder opgepakt.

Erik Bekkering RO/BV

2c 2C Bereikbaarheid Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken Portefeuillehouder Behandelend team/domein

2c Het toekomstbestendig en fietsvriendelijk 
maken van ons fietsnetwerk.

Verbreden van een aantal 
fietspaden. Belangrijk knelpunt 
is de Eeuwigelaan, waar een 
tweede fietspad aan de zuidzijde 
wordt gerealiseerd. Het nieuwe 
fietspad wordt tevens 
aangesloten op de fietsstraat 
van de Hoflaan.

Ontwerp is vastgesteld door het college. De komende 
maanden wordt het verkeersbesluit aangevraagd. 
Hiervoor wordt het bebordingsplan nog nader 
uitgewerkt. Momenteel loopt er een archeologisch 
bureauonderzoek, hiervan wordt het rapport in mei 
aangeleverd. Tevens is een eerste stikstofdepositie 
berekening gemaakt. Er wordt gekeken naar de inzet 
van elektrische machines. Er worden bezwaren 
verwacht van de Fietsersbond en de 
Belangenvereniging Eeuwigelaan op het 
verkeersbesluit en de later aan te vragen 
omgevingsvergunning.

Erik Bekkering BOR

2c In beeld brengen top 10 
onveilige (fiets)knelpunten.

Vanwege andere prioriteiten nog niet opgestart Erik Bekkering BOR

Aanleggen van (geleide) 
verlichting op de doorgaande 
fietsroutes die momenteel 
donker en onveilig zijn.

PNH heeft vergunning verleend voor het houden van 
een proef met twee LED lichten op het fietspad langs 
de Zeeweg in Bergen aan Zee. Volgens planning 
worden deze in de maand mei 2020 aangebracht. Als 
deze proef slaagt, dan is PNH bereid eveneens 
toestemming te verlenen voor permanente LED-
verlichting zoals dat ook is toegepast op de Kogendijk 
in Bergen. 

Erik Bekkering BOR

In gezamenlijkheid met de gemeente Alkmaar, 
provincie Noord Holland en Rijkswaterstaat 
aanpakken van het verkeerskundig knelpunt 
ter plaatse van de N9-Kogendijk

In regioverband realiseren van 
een fietstunnel en aanpassing 
van het kruispunt N9-Kogendijk.

PNH trekt dit project. In maart was een bestuurlijk 
overleg gepland om het project weer in beweging te 
krijgen. Dit overleg is vanwege de coronacrisis 
uitgesteld.

Erik Bekkering BOR

2c Inzetten op het beperken van de overlast in 
Egmond-Binnen ten gevolge van de 
verkeerskundige keuzes rond de aansluiting 
A9.

Monitoren wat de effecten in 
Egmond-Binnen zijn van de 
verkeerskundige keuzes rond de 
aansluiting A9.

Het bestemmingsplan voor de aanleg van de 
aansluiting is door de rechter vernietigd, waardoor de 
planologische procedure opnieuw moet worden 
gevoerd. Dit betekent uitstel van aanleg tot nadere 
orde, waardoor de effecten nog niet inzichtelijk kunnen 

Erik Bekkering BOR

Herenweg in Egmond-Binnen 
herinrichten volgens 30km zone 
richtlijnen en daarmee 
onaantrekkelijk maken als 
doorgaande route.

initiatieffase voor de start van dit project vindt plaats in 
mei. 

Erik Bekkering BOR

Substantiële uitbreiding van het aantal 
oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Onderzoeken waar behoefte aan 
laadpalen is, en verwacht wordt 
in de komende jaren. Op basis 
van de uitkomsten worden 
oplaadpunten gerealiseerd

Er is onderzoek gedaan naar de behoefte aan 
laadpalen voor de komende jaren. Dit is verwerkt in 
een beleidsplan dat voor de zomer aan het college 
voorgelegd gaat worden en na de zomer aan de Raad. 
Er komt een substantiële uitbreiding in het aantal 
laadpalen binnen de gemeente Bergen. Deze wordt pro-
actief door de gemeente aangepakt.

Erik Bekkering BOR

3a doel tijd geld Stand van zaken Portefeuillehouder Behandelend team/domein



3a Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in 
werking. In deze wet wordt alle bestaande 
wetgeving over de fysieke leefomgeving 
gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in 
één wet met één samenhangend stelsel. Met 
het programma Omgevingswet wordt de 
gemeente, samen met de gemeenten 
Uitgeest, Castricum en Heiloo, voorbereid op 
de invoering van deze wet.

In 2020 bereiden we de ontwerp 
omgevingsvisie voor.

De eerste fase voor de omgevingsvisie bestaat uit het 
verzamelen van het bestaande beleid, trends, 
ontwikkelingen en de waarden binnen de gemeente. Dit 
procesonderdeel verloopt volgens planning. Het 
onderdeel participatie heeft door de corona crisis voor 
een groot deel een andere invulling moeten krijgen. Het 
ontwikkelen van nieuwe vormen van communicatie om 
de participatie vorm te geven heeft enige tijd gekost en 
daardoor is de planning uitgelopen. De notitie analyse 
en het verslag van de participatie in de eerste fase 
zullen daarom na het zomerreces aan de raad worden 
aangeboden.

Klaas Valkering RO/PP

3a Processen, producten en 
diensten aanpassen aan de 
eisen van de Omgevingswet.
Ketensamenwerking voor elk 
niveau passend vormgegeven.
Aansluiten op het Digitale 
Stelsel Omgevingswet en de 
zaaksystemen en gemeentelijke 
administraties aanpassen. 
Medewerkers opleiden, zodat ze 
toegerust zijn om volgens de 
Omgevingswet te handelen.
Inzicht krijgen in de gevolgen 
voor de bedrijfsvoering.
Inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties 
informeren over de 
Omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. We zetten de 
voorbereidingen op de Omgevingswet onverminderd voort. Een 
groot deel van onze voorbereiding staat namelijk los van de 
datum van inwerkingtreding. Wel hebben we de extra tijd nodig 
voor de voortgang van het programma Omgevingswet, vanwege 
de gevolgen van de coronamaatregelen. Dit merken we vooral 
bij het uitwerken van nieuwe werkprocessen, de voorbereiding 
van de te nemen raadsbesluiten en de inrichting van onze 
software om aan te kunnen sluiten op het Digitale Stelsel 
Omgevingswet. 
Het uitstel van de Omgevingswet heeft impact op de planning 
van enkele activiteiten. Zo verschuift het moment waarop we 
inwoners, onderdenemers en maatschappelijke organisaties 
informeren over de Omgevingswet, zodat er niet te veel tijd zit 
tussen het informeren en de inwerkingtreding. Het opleiden van 
medewerkers is gestart. Die planning wordt tevens aangepast 
vanwege het uitstel van de Omgevingswet. 
De nieuwe ingangsdatum van de Omgevingswet is op dit 
moment nog niet bekend. Afhankelijk van de duur van het 
uitstel en de keuzes die we maken bij de aanpassing van het 
programma Omgevingswet op de nieuwe ingangsgsdatum, 
heeft het uitstel financiele gevolgen. We spannen ons uitermate 
in om deze vertragingskosten op te vangen binnen het 
bestaande budget voor het programma Omgevingswet. 
Conform het formatieakkoord werken we wel al zo veel mogelijk 
in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Dit blijft onveranderd 
met het uitstel van de invoering . 

Klaas Valkering RO/PP

3a Het is de ambitie om substantieel meer 
betaalbare woningen voor jong en oud toe te 
voegen aan het woningenbestand. Dit 
betekent voor Bergen dat het bouwtempo 
omhoog moet, zodat er meer betaalbare 
woningen worden gerealiseerd om in de 
behoefte te kunnen voorzien.

Er gaat een Taskforce Wonen 
aan de slag

De Taskforce Wonen komt tweewekelijks bij elkaar. Klaas Valkering RO/BV

3a prestatieafspraken met 
Kennemer Wonen voor de 
periode 2021-2024;

Het proces om tot nieuwe afspraken te komen is 
gestart.

Klaas Valkering RO/BV

3a invoeren van de Starterslening. Dit wordt samen met de notitie Bereikbaar en 
Betaalbaar Bergen opgepakt.

Klaas Valkering RO/BV

Regionaal draagt Bergen in 
2020 bij aan een nieuwe 
Regionale Woonvisie en de de 
regionale 
woningprogrammering.

Drie keer per jaar wordt de regionale 
woningprogrammering naar realisatiecapaciteit 
opgesteld.

Klaas Valkering RO/BV

Integrale benadering van de verschillende 
initiatieven en projecten rondom de Beeck, 
waaronder nieuwbouw zwembad; woningbouw 
BSV-terrein; toekomst gemeentewerf; 
uitvaartcentrum; Europese school en 
Europahal; De Blauwe Reiger/Heliomare;

Er wordt invulling gegeven aan 
de (woningbouw)plannen en 
initiatieven rondom de Beeck en 
de BSV-locatie.

Januari 2020 is besloten tot een aanvullende 
maatregel voor dit gebied. Ten behoeve van de 
integrale benadering en om een deel van het tekort op 
de realisatie van De Beeck op te vangen wordt een 
structuurvisie en een nota kostenverhaal voor het 
gebied Bergen Oost opgesteld. Deze stukken liggen tot 
en met eind mei ter visie en zullen 2 juli aan de raad 
worden voorgelegd. De voorbereidingen voor de 
realisatie van De Beeck en de BSV-locatie liggen op 
schema.

Klaas Valkering RO/PP

Ontwikkelingen en initiatieven in de kern 
Schoorl, inclusief Groet en Camperduin, 
krijgen meer aandacht.

Een actieve rol spelen bij de 
integrale ontwikkeling en tot 
bloei brengen van 
initiatiefplannen in de kernen 
Schoorl, Groet en Camperduin.

Ontwikkelingen binnen de kernen van Schoorl worden 
opgepakt, waarbij diverse inwoners en 
bewonersgroepen worden betrokken. 

Arend Jan van den Beld RO/PP

De mogelijke realisatie van ontwikkelingen in 
het plangebied Harmonielocatie worden in het 
licht van de PAS discussie nader bekeken.

De mogelijke realisatie van 
ontwikkelingen in het plangebied 
Harmonielocatie worden in het 
licht van de PAS discussie 
nader bekeken.

Op het moment van opstellen van de eerste 
beleidsrapportage is nog onvoldoende duidelijkheid 
over de toekomst van de ontwikkeling op de 
Harmonielocatie

Klaas Valkering RO/PP

Bij de nieuwbouw van de sporthal zal de 
sociaal en maatschappelijke functie die de hal 
heeft worden gecontinueerd.

Bij de aanbesteding van de 
exploitatie van de sporthal wordt 
zoveel mogelijk rekening 
houden met het feit dat de 
nieuwe sporthal naast de 
sportfunctie ook een sociaal 
maatschappelijke functie heeft.

Op 11 september 2019 heeft de Afdeling uitspraak 
gedaan en heeft het vaststellingsbesluit van de raad 
dat ziet op het bestemmingsplan “Watertorengebied” 
vernietigd. De reden voor de vernietiging ligt in de 
stikstofdepositie en Inmiddels zijn de 
vervolgonderzoeken naar de stikstofdispositie 
opgestart. Door de uitspraak van de Raad van State 
loopt het project vertraging op en zullen de kosten 
hoger worden dan ingeschat.

Klaas Valkering RO/BV

Vestiging van een nieuwe fusievereniging in 
het gebied tussen de Egmonderstraatweg,

De gevolgen van de PAS 
discussie op deze ontwikkeling 
worden in kaart gebracht.

Op 11 september 2019 heeft de Afdeling uitspraak 
gedaan en heeft het vaststellingsbesluit van de raad 
dat ziet op het bestemmingsplan “Voetbalcomplex 
Egmond aan de Hoef en vrijkomende locaties” 
vernietigd. Inmiddels zijn vervolgonderzoeken 
opgestart naar de stikstofdepositie, de 
gezondheidsrisico's van de spuitzone en het effect op 
het woon- en leefklimaat door het gebruik van het 
transferium. Door de uitspraak van de Raad van State 
loopt het project vertraging op en worden de kosten 
voor het project hoger dan ingeschat.

Klaas Valkering RO/PP

Er is behoefte aan een ruimtelijk 
uitvoeringskader voor Bergen aan Zee, op 
basis van de Structuurvisie Bergen aan Zee.

Initiatiefnemers en belanghebbenden worden begeleid 
bij het indienen van plannen respectievelijk 
zienswijzen.

Klaas Valkering RO/PP

Bergen is een mooie gemeente met bijzondere 
kwaliteiten, zowel ten aanzien van de 
gebouwde omgeving als de openbare ruimte. 
Een actuele welstandsnota biedt ruimte om 
hier als inwoners en bestuurders samen 
verder vorm aan te geven.

De verouderde welstandsnota 
uit 2004 wordt geactualiseerd, 
mede in voorbereiding op de 
omgevingsvisie.

Mooi Noord-Holland is gestart met actualisatie van de 
welstandsnota.

Klaas Valkering RO/BV

3b 3B Duurzaamheid en milieu Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken Portefeuillehouder Behandelend team/domein



3b Bergen gaat zijn inwoners en ondernemers 
ondersteunen bij het verduurzamen van de 
bestaande woningen en het opwekken van 
duurzame energie. Hierbij wordt een hoge 
ambitie gesteld om de doelstelling te halen die 
voortkomen uit het klimaatakkoord.

Mede opzetten van een 
programma Duurzaamheid met 
de andere BUCH gemeenten 
waarin alle disciplines van 
duurzaamheid (energietransitie, 
circulaire economie, ruimtelijke 
adaptatie, duurzame mobiliteit 
en duurzame bedrijfsvoering) 
zijn vertegenwoordigd.

Het programma Klimaat is in concept klaar. Dit 
programma wordt  voorgelegd aan de raad en aan 
inwoners (ter consultatie). In september 2020 vindt 
besluitvorming plaats. 

Erik Bekkering RO/BV

3b Verbetering en opschaling van 
de bestaande wijkaanpak 
gericht op verduurzaming van 
de bestaande bouw en het 
opzetten van een collectieve 
inkoop actie zonnepanelen 
ondersteund door gemeentelijke 
campagnes.

Het stimuleren van het isoleren van de bestaande 
bouw, evenals de collectieve inkoop van zonnepanelen 
verloopt volgens plan en binnen de beschikbare 
middelen.  

Erik Bekkering RO/BV

3b Het mede opstellen en uitvoeren 
van de Regionale 
Energiestrategie (RES) Noord-
Holland Noord

Het opstellen van de concept RES heeft door de 
corona-crisis wat vertraging opgelopen, maar verloopt 
wel volgens plan. Eind  juni stelt het college het naar 
verwachting vast. In september kan de raad via 
'wensen en bedenkingen' zijn inhoudelijke reactie 
geven.

Klaas Valkering RO/BV

3b Het opstellen en uitvoeren van 
een uitvoeringsprogramma, 
Transitievisie Warmte, voor de 
transitie van de gebouwde 
omgeving naar een nieuwe 
manier van verwarmen zonder 
aardgas.

Is in ontwikkeling. Streven is om de Visie Aardgasvrije 
Wijken, zoals we de TVW hebben gedoopt, in Q3 te 
laten vaststellen door de raad - en anders Q4. -Marit

Erik Bekkering RO/BV

3b Het uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek voor 
collectieve warmtebronnen ten 
behoeve van het opzetten van 
warmtenetten.

Haalbaarheidsonderzoek is niet zinvol. HVC ziet geen 
haalbaar warmtenet in gemeente Bergen. De Visie 
Aardgasvrije Wijken (TVW) geeft  voldoende 
achtergrond voor deze kwestie.

Erik Bekkering RO/BV

3b Zorgdragen voor een breed 
gedragen aanpak van de 
energietransitie.

De verschillende doelgroepen, zowel intern (college 
van B&W, de gemeenteraden, de BUCH-
werkorganisatie) als extern (inwoners & ondernemers) 
worden geholpen in het proces om te komen tot CO2-
reductie en de verdere energietransitie. Dit wordt 
momenteel ingezet met (digitale) burgerparticipatie en 
communicatie (advies en uitvoering) en interne 
communicatie. Inzet is: bewustwording en aanzetten 
tot actie. De Klimaatkrant en het ambitiedocument voor 
het programma Klimaat zijn daar voorbeelden van. 
Daarnaast wordt een digitaal participatieplatform voor 
inwoners ingericht.

Erik Bekkering RO/BV

We zijn voorbereid op de decentralisatie van 
milieutaken die vanaf 2021 op de gemeente af 
komt.

Gezamenlijk met de 
omgevingsdiensten en de 
provincie Noord-Holland 
inventariseren we aan de hand 
van de Omgevingswet en 
toegevoegde 
aanvullingsbesluiten (in elk 
geval bodem, geluid, natuur) 
welke (milieu)aspecten 
gedecentraliseerd worden.

De Omgevingsdienst geeft aan dat de dienstverlening 
afdoende aangepast zal zijn bij ingang van de 
Omgevingswet. Eventuele gevolgen voor de jaarlijkse 
bijdrage zijn nog niet duidelijk en zijn mede afhankelijk 
van bestuurlijke keuzes. Voor de decentralisatie geldt 
dat nog geen duidelijkheid is over de hierbij behorende 
tegemoetkoming van het Rijk alsmede een 
bevredigende dekking van de aan deze taken 
verbonden toekomstige risico's.

Erik Bekkering RO/BV

We willen dat in 2025 per inwoner slechts 30 
kilogram restafval wordt geproduceerd.

We gaan het vastgestelde 
Grondstoffenplan 2020 - 2025 
tot uitvoering brengen, met 
maatregelen om te komen tot 
30 kilogram restafval per 
inwoner in 2025.

In het derde kwartaal van 2020 zal gestart worden met 
het opstellen van het grondstoffenplan om het in het 
eerste kwartaal van 2021 ter besluitvorming voor te 
kunnen leggen. De uitrol kan daarna al dan niet 
gefaseerd plaatsvinden. Voorafgaand aan dit traject zal 
er een keuze gemaakt worden over hoe Bergen de 
toekomst van de inzameling voor zich ziet. De DVO 
met de HVC loopt op 31 december 2021 af. Dit speelt 
in mei/juni. Naast de h-a-h inzameling spreelt ook het 
formuleren van een milieustraat-oplossing een rol bij 
het bereiken van de ambities. Hier is in het tweede 
kwartaaal een start mee gemaakt. 

Erik Bekkering BOR

Bij het groot onderhoud van de gemeentelijke 
gebouwen wordt aandacht geschonken aan 
het behalen van klimaatdoelstellingen door 
verduurzaming.

Bij (groot) onderhoud investeren 
in verduurzaming van de eigen 
gebouwen en eventueel het 
gebruik van zonnepanelen op 
gemeentelijke gebouwen.

Op een deel van gebouwen liggen inmiddels 
zonnepanelen. Als de gelegenheid zich aandient, wordt 
bij groot en klein onderhoud aandacht besteed aan 
verduurzaming. Voor het toewerken naar 
energieneutrale gebouwen heeft nog geen 
planontwikkeling plaatsgevonden.

Erik Bekkering RO/BV

3c 3c Beheer en onderhoud Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken Portefeuillehouder Behandelend team/domein

3c Stimuleren van biodiversiteit op de 
gemeentelijke grond, in het water en in 
particuliere tuinen (bio-diverse tuinaanleg en 
ontmoedigingsbeleid verstening van tuin).

Deelnemen aan groenspoor. 
Binnen dit educatieve 
programma wordt voorlichting 
gegeven aan bewoners over 
biodiversiteit, klimaatadaptatie 
en de gevolgen van verstening 
van particuliere tuinen.

Er worden (net als in 2019) twee wijksafari's 
georganiseerd om voorlichting te geven en inwoners te 
stimuleren hun tuinen te vergroenen/ontstenen. Er 
wordt onder andere met inwoners een ronde langs 
verschillende tuinen  gelopen en een cursus 
klimaatrobuuste tuininrichting gegeven. Dit najaar 
zullen de wijksafari's in Groet en Egmond Binnen 
plaatsvinden.

Erik Bekkering BOR

Biodiversiteit vergroten in de 
gemeentelijke plantsoenen. 
Hierbij tevens in kernen Schoorl 
en Egmond, in navolging van 
Bergen, een bijenhotel plaatsen.

De plannen voor vergroting biodiversiteit staan dit jaar 
op het programma maar moeten nog worden 
uitgewerkt.

Erik Bekkering BOR

4  4 een financieel gezonde gemeente Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken Portefeuillehouder Behandelend team/domein

Een sluitende meerjarenbegroting De raad een sluitende 
meerjarenbegroting voorleggen.

Gerealiseerd bij vaststellen begroting Arend Jan van den Beld BV

Zo laag mogelijke lokale lasten De totale heffing riool en afval 
verlagen.

Gerealiseerd bij vaststellen begroting Arend Jan van den Beld BV


