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INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2019. In de
jaarstukken legt het college verantwoording af aan de
gemeenteraad over het gevoerde beleid.

Dit is als samenvatting opgenomen voorafgaand aan de
programmaonderdelen. Bij de programmaonderdelen is per
doelstelling een toelichting opgenomen.

Jaarverslag
In het jaarverslag gaan we aan de hand van de 3W-vragen (Wat
hebben we bereikt?, Wat hebben we daarvoor gedaan? en Wat
heeft het gekost?) in op hetgeen is bereikt en tegen welke kosten.
Technisch gezien vormen deze stukken het sluitstuk van de
Planning & Controlcyclus van het verslagjaar.

Hierdoor wordt antwoord gegeven op de vragen:
- Wat wilden we bereiken?
- Wat zouden we daarvoor doen?
- Wat hebben we daarvoor gedaan?

De ambities en de realisaties over het afgelopen jaar worden per
programmaonderdeel toegelicht en verantwoord. Het BBV (Besluit
Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat het jaarverslag qua
indeling moet aansluiten op de begroting om een goed inzicht te
kunnen geven of het voorgenomen beleid is gerealiseerd. Het
jaarverslag is dan ook de ‘spiegel’ van de programmabegroting,
waarbij de vraag centraal staat: wat waren onze doelstellingen en
wat hebben we gerealiseerd?
Voor 2019 was de programmabegroting beleidsarm in verband met
de formatieonderhandelingen. Om de raad toch te informeren over
de uitvoering in 2019 heeft ons college er voor gekozen om op te
nemen hoever het staat met de punten uit de focusagenda die al in
2019 zijn opgepakt.
Bij de verantwoording is gebruik gemaakt van een verkeerslichtenmodel. De volgende kleuren zijn toegepast om inzicht te geven in
de realisatie van de doelstellingen:

Jaarrekening
De gemeenteraad krijgt met de programmarekening en de balans
inzicht in de financiële positie van de gemeente en de gerealiseerde
baten en lasten. Met dit document wordt vervolg gegeven aan de
uitgangspunten zoals deze vanuit het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) en overige regelgeving aan de
verslaglegging en verantwoording aan de gemeente worden
opgelegd.
De jaarrekeningcijfers worden steeds vergeleken met de laatst
vastgestelde begroting.
Financiën
Voor het opstellen van de jaarrekening was het begrotingssaldo
afgerond € 80.000,- (N), de jaarrekening sluit met een voordelig
resultaat van afgerond € 964.000,- (V).
Het verschil van de jaarrekening en het laatst begrote saldo ad
€ 80.000,- is € 1.044.000,- (V).
Dit voordeel ontstaat vooral door de extra inkomsten
omgevingsvergunningen ad € 718.000,- (V) en de niet uitgeven
budgetten waarvoor resultaatbestemming wordt gevraagd zijnde
Klimaat / energietransitie ad € 241.000,- (V) en taskforce wonen ad
€ 100.000,- (V) totaal € 1.059.000,- (V).
Voor een overzicht van de grootste verschillen per
programmaonderdeel verwijzen wij u naar de verantwoording per
programmaonderdeel.
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De financiële toelichting bij ‘Wat heeft het gekost’ in ieder
programmaonderdeel geeft de afwijkingen van € 50.000,- en groter
weer. Alle kleinere afwijkingen zijn samengevat onder de ‘niet nader
verklaarde verschillen’.
Bestemming jaarrekeningresultaat
In 2019 is voor drie jaar 2019/t/m 2021 € 100.000,- per jaar
beschikbaar gesteld voor taskforce wonen. In 2019 is het niet gelukt
daar geschikt personeel voor in te huren.
Gevraagd wort de € 100.000,- door te schuiven naar 2022 zodat de
periode van drie jaar intact blijft voor de taskforce wonen.
Verder wordt voorgesteld de € 241.000,- extra gelden klimaatgelden
uit de decembercirculaire (€ 202.000,- transitievisie warmte,
€ 10.000,- wijkaanpak en € 29.000,- energieloketten) beschikbaar te
houden door deze via resultaatbestemming te storten in de reserve
energietransitie.
Corona crisis
In maart heeft Nederland te maken gekregen met de gevolgen van
de Coronacrisis. Ook op de gemeenten heeft dit impact. De
ambtenaren uit de werkorganisatie BUCH werken zoveel mogelijk
thuis en de dienstverlening is aangepast. Op de website van de
gemeenten is een speciaal loket voor inwoners en ondernemers
ingericht waarin zij terecht kunnen voor informatie.
Hoewel de gevolgen van dit virus geen directe impact hebben op de
jaarrekening 2019 dient de gebruiker ervan wel inzicht te krijgen in
de mogelijke gevolgen van dit virus op de financiën. Dit geldt niet
alleen voor de gemeenten, maar voor alle organisaties die de
jaarrekening 2019 opstellen. Hierop wordt verderop in deze
jaarstukken onder gebeurtenissen na balansdatum (financieel en
procesmatig) ingegaan.

Bergen, 13 mei 2020
Het college van Bergen,
de secretaris,
mr. M.N. Schroor
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PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE
1A. INWONERS EN BESTUUR
Beleidsverantwoording:
1A Inwoners en Bestuur
Focusagenda Onderdeel 6:
De Beeck en de raadzaal
Raadszaal uit de opgave halen bij
overschrijding beschikbaar gestelde
raambudget (12 mln.) en in het centrum van
Bergen situeren.

Focusagenda Onderdeel 26: Participatie
Formatieakkoord nr.: 11,14,15 ,16, 17 en 18.
Focusagenda Onderdeel 28:
Integriteitsbeleid
formatieakkoord nr.: 8

Focusagenda Onderdeel 29:
Communicatiebeleid

Wat gaan we er voor doen
doel
Een zichtbare en herkenbare overheid
(bestuur, publieke dienst en sociale teams)
in het centrum van de gemeente versterkt
een grotere betrokkenheid van het bestuur
naar de inwoners toe en vice versa. Vanuit
een maatschappelijke kostenbatenanalyse wordt de komende periode
bepaald welke locatie(s) hiervoor worden
bestemd en ontwikkeld.
Het maken van een helder
participatiebeleid.
Het verdient aanbeveling het bestaande
beleid en de denkbeelden nader te
verkennen en hernieuwde afspraken te
maken en hierover transparant te zijn. Ook
over de toepassing in
raad/commissievergaderingen.
Het normaliseren van de communicatie
tussen college, raad en
inwonersgroeperingen
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tijd

geld Realisatie in 2019
In 2019 heeft het aanbestedingstraject voor de herbouw van de
Beeck gelopen. Onder meer de resultaten daarvan worden in de
gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2020 besproken. De
uitkomst daarvan is onderdeel van de rapportage over de jaarschijf
2020.

Het plan van aanpak om te komen tot participatiebeleid is
opgesteld en wordt nader vorm gegeven in overleg met de
kwartiermaker in 2020.
Integriteit is een blijvend punt van aandacht. In december 2019 is
met de raadsleden een gesprek gevoerd. Nadere uitwerking vindt
in 2020 plaats.

De verspreiding van de Gemeentekrant is verbeterd door hem
integraal op te nemen in de goed gelezen 'Flessenpost'. In
toenemende mate wordt gewerkt met filmpjes, vlogs etc. die een
andere doelgroep aanspreken. Aparte 'buttons' zijn aangemaakt
op de website om over de meest actuele onderwerpen transparant
te communiceren. Voorbeelden hiervan zijn het vastgoed dossier
en de recreatiewoningen. Er wordt ruimhartig meegewerkt aan
verzoeken om interviews. Eenmaal in de twee weken is er een
gesprek over actualiteiten tussen college en media. Met de
doorstart van de Nieuwskamer wordt op continue basis gewerkt
aan het vertalen van signalen van buiten naar de onderwerpen die
spelen binnen de gemeente. Een eerste bijeenkomst voor nieuwe
inwoners was succesvol.
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1A Inwoners en Bestuur

Wat gaan we er voor doen

doel

Formatieakkoord nr. 23
Voldoende zorgaanbod jeugdzorg en
jeugdhulpverlening, focus preventie en
minimaliseren wachtlijsten

Formatieakkoord nr. 25
Verminder alcohol- en drugsgebruik,
probleemgebieden inzichtelijk maken

Woonzorg, Creëren dementievriendelijke
gemeente, Eenzaamheid tegengaan,
Woonbehoefte beter aansluiten bij zorg- en
ondersteuningsvragen
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geld Realisatie in 2019
Voor jeugdigen en hun ouders/verzorgers die ondersteuning nodig
hebben bij het gezond en veilig opgroeien is voldoende
zorgaanbod beschikbaar. Daarbij wordt middels
contractmanagement gestuurd op het minimaliseren van
wachtlijsten. Preventie en vroeg signalering is uitgangspunt
binnen de werkwijze van onze sociaal teams. Door een toename
van het aantal inwoners dat een beroep doet op de jeugdhulp en
een toename in het aantal complexe vragen en daarmee inzet van
duurdere trajecten, stijgen de uitgaven op het jeugdhulpbudget.
Het college werkt momenteel een handelingskader uit met diverse
interventies voor kostenbeheersing in 2020.
Het verscherpt toezicht door de inspectie op Veilig Thuis is per 16
januari 2019 komen te vervallen. De Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de
aanpak en verbeteringen van Veilig Thuis. In 2019 heeft een eerste
evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst VT
plaatsgevonden. De evaluatie biedt geen basis om conclusie te
trekken over een definitieve organisatievorm. De evaluatie biedt
wel een basis voor een vervolgtraject om daar te komen.

Formatieakkoord nr. 24
Verhogen kwaliteitsniveau Veilig Thuis
(meetpunten en rapporteren)

Formatieakkoord nr. 26, 27, 28, 31
Inclusie

tijd

In samenwerking met het jongerenwerk Bergen, de politie,
handhaving en OOV zijn de hotspots (locaties drank en
drugsgebruik jongeren) van de gemeente in kaart gebracht. Deze
zijn meegenomen in het preventie en handhavingsplan alcohol &
drugs. Daarnaast zijn er in de zomer van 2019 op twee
evenementen interventies gehouden in het kader van alcohol en
drugspreventie onder jongeren. Op 16 december is er
brainstormsessie geweest alcohol & drugsaanpak waar met
verschillende partijen de problematiek is verkend.
Uitgangspunt van het beleid is dat iedereen mee moet kunnen
doen. Om verder invulling te kunnen geven aan de inclusieve
samenleving (waaronder dementievriendelijkheid) zijn er
zogenaamde inclusietafels geweest. Inwoners konden inbrengen
wat er ontbreekt en wat anders zou kunnen. Vanuit de sociale
teams is in de week tegen eenzaamheid extra ingezet op het taboe
doorbreken en bespreekbaar maken van het thema eenzaamheid.
De woonzorg opgave wordt regionaal opgepakt.
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1A Inwoners en Bestuur

Wat gaan we er voor doen

Formatieakkoord nr. 32
Verminderen problematiek armoede

Aanpassing van het bestaande beleid
schuldenproblematiek.

doel

Deze opdracht is opgepakt en loopt. Het college heeft op 17
december 2019 besloten de opdracht door een externe partij te
laten begeleiden en uitvoeren. In december heeft een 1e gesprek
plaatsgevonden met de raad tijdens een presentatie en
informatieavond. In januari 2020 vinden effectdialogen plaats en
worden voorbereidingen getroffen voor vervolgactiviteiten.
Het Taalhuis heeft in 2019 een ontwikkeling doorgemaakt, waarbij
m.n. het bereiken van laaggeletterden met Nederlands als
moedertaal het belangrijkste doel was. Daarin worden stappen
gezet, maar zal ook in 2020 een belangrijk doel zijn om dat te
verbeteren. De samenwerking met de sociale teams is
geïnventariseerd. De nieuwkomers worden al goed bereikt.

Evaluatie kaders van welzijnsorganisaties.
Meer regie op verbinding tussen bestaande
welzijnsorganisaties. Nadruk op preventie.

Dit wordt in 2020 opgepakt samen met de herijking van het
subsidiebeleid.

Formatieakkoord nr. 33
Terugdringen laaggeletterdheid

Formatieakkoord nr. 34 ,35
Regiehouden op geldstromen naar
Welzijnsorganisatie

Formatieakkoord nr. 37
Doorontwikkeling sociale kaart,
Goede manier van voorlichting en transparante organiseren netwerkbijeenkomsten
communicatielijnen gemeente en
zorg/welzijnsaanbieders
Formatieakkoord nr. 38
Eén aanspreekpunt per huishouden

Inzet op 1 gezin, 1 plan, 1 accountmanager.

Formatieakkoord nr. 39, 40
gezondheid en sport

Bevorderen van de gezondheid en welzijn
van inwoners. Voorkomen van verschraling
van sportvoorzieningen. Inzet op uitwerking
sportakkoord en lokaal gezondheidsbeleid.
Beperken gezondheidsrisico's. Onderzoek
invloed gewasbescherming en
vliegtuiglawaai.
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tijd

geld Realisatie in 2019

In 2019 is de sociale kaart geactualiseerd en zijn voorbereidingen
getroffen om de navigatie gebruiksvriendelijker te maken en de
uitstraling beter bij de vernieuwde gemeentewebsite te laten
aansluiten. Dit zal in het voorjaar van 2020 kunnen worden
uitgerold.
De inzet op 1 gezin, 1 plan is standaard opgenomen als werkwijze
van de sociaal teams. Dit focuspunt is ingevuld en kan van de
agenda af.
De intentieverklaring om te komen tot een lokaal sportakkoord is
ondertekend en bij het Rijk ingediend. Het Rijk heeft op basis
hiervan budget toegekend voor de aanstelling van een
sportformateur. De sportformateur neemt de procesregie in
handen om te komen tot een ondertekend lokaal sportakkoord in
2020. In april 2020 komt er vanuit het Rijk de nota
Gezondheidsbeleid. De nota legt de prioriteit bij vier
gezondheidsvraagstukken. Aan de hand van deze
gezondheidsvraagstukken wordt er lokaal gezondheidsbeleid
opgesteld. Er is een presentatie gegeven aan de raad door de
GGD en een onderzoeker over de laatste stand van zaken t.a.v. het
gebruik van gewasbescherming.
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1A Inwoners en Bestuur

Wat gaan we er voor doen

doel

Formatieakkoord nr. 42
Meer grip op kwaliteit van geboden
ondersteuning door zorgaanbieders

tijd

geld Realisatie in 2019
In 2019 zijn diverse inkooptrajecten op het gebied van Wmo en
Jeugd afgerond. Hierbij is gewerkt met verscherpte
kwaliteitseisen, op basis van landelijke ontwikkelingen en
regionale en lokale ervaringen. Ook is de toezichthouder ingezet
en betrokken bij individuele aanbieders en casussen om stukken
op te vragen en kwalitatieve verbeteringen te realiseren en toe te
zien op rechtmatige inzet van zorggelden.

Wat heeft het gekost?
Omschrijving
1a
Baten en lasten
Geheel - Totaal

Baten Lasten Saldo
Primitief 2019
575
3.122
-2.547
575
3.122
-2.547

Baten Lasten Saldo
Na wijziging 2019
565
3.073
-2.508
565
3.073
-2.508

Baten Lasten Saldo
Werkelijk 2019
505
3.367
-2.862
505
3.367
-2.862

Baten

V/N Lasten V/N Saldo V/N
Verschillen 2019
-60 N
-294 N
-354 N
-60 N
-294 N
-354 N

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 354.000 nadeliger dan geraamd na de laatste wijziging.
Indien van toepassing volgt hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-.
Programmaonderdeel 1A (lasten)
College van B&W
Door de mutaties in de wethouderposities is in plaats van de begrote vrijval van € 59.000,- zie baten een extra storting
van € 90.000,- (N) nodig in de voorziening wachtgelden om de voorziening weer op het juiste peil te brengen. Verder
vanwege de mutaties in de wethouderposities een extra storting nodig in de voorziening wethouderspensioenen
van € 145.000,- (N).
Bijdrage BUCH
Verschil in voorschot en definitieve bijdrage aan de BUCH voor dit PO, in totaal over alle PO's € 471.000,- (V)
Niet nader verklaarde verschillen
Totaal lasten
Programmaonderdeel 1A (baten)
College van B&W
Betreft begrote vrijval wachtgeld die door de mutaties in de wethouderposities niet is doorgegaan maar waar een
storting van € 90.000,- extra voor in de plaats is gekomen om de voorziening weer op het juiste peil te brengen (zie
lasten).
Niet nader verklaarde verschillen
Totaal baten
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21.000 V
80.000 N
294.000 N
59.000 N

1.000 N
60.000 N
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Subtotaal resultaat voor bestemming
Toelichting op mutaties reserves (lasten)

354.000 N

Geen afwijkingen

- -

Totaal lasten

-

Toelichting op mutaties reserves (baten)
Geen afwijkingen

- -

Totaal baten

-

Subtotaal mutaties reserves

-

Resultaat na bestemming

354.000 N
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1B. SAMEN LEVEN
Beleidsverantwoording:
1B Samenleven

Wat gaan we er voor doen

Focusagenda Onderdeel 5:
De Beeck en het zwembad

Zwembad uit de opgave halen bij
overschrijding van beschikbaar gestelde
raambudget (12 mln.) en aansturen met
regiopartners op aanpak realisatie
alternatieve locatie.
Alkmaar ondersteunen bij haar ambitie om
de Europese school daar te vestigen.
Locatie Jan Ligthartstraat aan Alkmaar
beschikbaar stellen als locatie voor
vestiging van de Europese school in
Alkmaar.

Focusagenda Onderdeel 8:
Gemeentehuis JL4/Europese School

Focusagenda Onderdeel 22:
Kwaliteit Sociaal Teams en dienstverlening
zorgaanbieders

doel

tijd

geld Realisatie in 2019
In 2019 heeft het aanbestedingstraject voor de herbouw van de
Beeck gelopen. Onder meer de resultaten daarvan worden in de
gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2020 besproken. De
uitkomst daarvan is onderdeel van de rapportage over de jaarschijf
2020.
Aan de werkorganisatie BUCH is gevraagd of het op korte termijn
mogelijk is om de het gebouw Jan Ligthartstraat 4 Alkmaar vrij te
maken om als aanbod voor de Europese school te dienen. Dat
bleek niet op korte termijn mogelijk. Het gebouw is aan de
gemeente Alkmaar aangeboden als locatie voor de Europese
school. Alkmaar heeft laten weten geen gebruik te willen maken
van dit aanbod, omdat zijn andere locaties beschikbaar hebben.
Middels cijfermatige rapportages presenteert het domein
periodiek over volume- en financiële ontwikkelingen op het gebied
van Jeugdhulp en Wmo. Tijdens de Raadsinformatieavond op 5
september 2019 zijn de laatste cijfermatige rapportages
gepresenteerd. Via regionaal contractmanagement wordt
toegezien op de kwaliteit van de dienstverlening van alle
aanbieders. Daarnaast vragen de medewerkers van sociaal
teams ook naar de tevredenheid en ervaringen van inwoners over
de geboden dienstverlening door aanbieders.

Inzichtelijk maken van de concrete
resultaten als gevolg van de investering in
de transformatie op het Sociaal Domein.
Inzicht geven in de resultaten van
investering in de transformatie op het
Sociaal Domein en bevestiging dat
inwoners het Sociaal Team beter weten te
vinden.

Wat heeft het gekost?
Omschrijving
1b
Baten en lasten
Mutaties reserves
Geheel - Totaal

Baten Lasten Saldo
Primitief 2019
5.887 27.951 -22.064
750
157
593
6.637 28.108 -21.471

Baten Lasten Saldo
Na wijziging 2019
5.994 27.855 -21.861
0
267
-267
5.994 28.122 -22.128

Baten Lasten Saldo
Werkelijk 2019
6.036 27.854 -21.818
0
267
-267
6.036 28.121 -22.085
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V/N Lasten V/N Saldo V/N
Verschillen 2019
42 V
1 V
43 V
0 0 0 42 V
1 V
43 V
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Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 43.000 voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.
Indien van toepassing volgt hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-.
Programmaonderdeel 1B (lasten)
Bijdrage BUCH
Verschil in voorschot en definitieve bijdrage aan de BUCH voor dit PO, in totaal over alle PO's € 471.000,- (V)

80.000 V

Niet nader verklaarde verschillen

79.000 N

Totaal lasten

1.000 V

Programmaonderdeel 1B (baten)
Niet nader verklaarde verschillen

42.000 V

Totaal baten

42.000 V

Subtotaal resultaat voor bestemming

43.000 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Geen afwijkingen

- -

Totaal lasten

-

Toelichting op mutaties reserves (baten)
Geen afwijkingen

- -

Totaal baten

-

Subtotaal mutaties reserves

-

Resultaat na bestemming

43.000 V
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Beleidsindicatoren:
B
PO
1b
1b
1b

nr
1
2
3

Overzicht verplichte indicatoren
Absoluut verzuim
Relatief verzuim
Voortijdige schoolverlaters zonder
startkwalificatie (vsv-ers)

U

C

H

NL

score score score score score
0
0
0,2
0
1,9 2018
21
24
23
26
23 2018
1,2

0,9

0,9

0,7

1,9 2018

46,1

39,2

41,4

39,8

48,7 2016

632,6 435,9 482,8 516,7
1
1
0
0
62,9 72,9
69 68,1

774 2018
1 2018
67,8 2018

jaar

eenheid
per 1.000 leerlingen
per 1.000 leerlingen
%
%
per 1.000 inwoners van
15-64 jaar
%
%

DUO/Ingrado
Gezondheidsmonitor volwassenen (en
ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF
Research
CBS Jeugd
CBS - Arbeidsdeelname

%

CBS Jeugd

1b
4 Niet-sporters
1b
5 Banen
6 Jongeren met een delict voor de rechter
7 Netto arbeidsparticipatie
Achterstand onder jeugd - Kinderen in
9 uitkeringsgezin
Achterstand onder jeugd - Werkloze
1b
10 jongeren
1b 11 Personen met een bijstandsuitkering
1b
12 Lopende re-integratievoorzieningen
1b
13 Jongeren met jeugdhulp
1b 14 Jongeren met jeugdbescherming
1b 15 Jongeren met jeugdreclassering
1b 16 Cliënten met een maatwerkarrangement
Wmo
1b
1b
1b

3

4

3

1
158,7

2
7 2018
Geen
1
1 data
2 2018
187 147,4 168,7 381,7 eerste halfjaar 2019

130,3

45,3

8,5
0,8
0,2
570

CBS Jeugd
CBS - Participatiewet

8,3
0,7
x

%
per 10.000 inwoners
per 10.000 inwoners van
120 163,8 305,2 eerste halfjaar 2018 15-64 jaar
% van alle jongeren tot
6,9
8,1
10 eerste halfjaar 2019 18 jaar
0,8
0,3
1,1 eerste halfjaar 2019 %
x
x
0,4 tweede halfjaar 2015 %

370

470

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

420

610 eerste halfjaar 2019
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1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND
Beleidsverantwoording:
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Wat heeft het gekost?
Omschrijving
1c
Baten en lasten
Geheel - Totaal

Baten Lasten Saldo
Primitief 2019
0
72
-72
0
72
-72

Baten Lasten Saldo
Na wijziging 2019
0
72
-72
0
72
-72

Baten Lasten Saldo
Werkelijk 2019
0
55
-55
0
55
-55

Baten

V/N Lasten V/N Saldo V/N
Verschillen 2019
0 17 V
17 V
0 17 V
17 V

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 17.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.
Indien van toepassing volgt hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-.
Programmaonderdeel 1C (lasten)
Niet nader verklaarde verschillen

17.000 V

Totaal lasten

17.000 V

Programmaonderdeel 1C (baten)
Geen afwijkingen

- -

Totaal baten

-

Subtotaal resultaat voor bestemming

17.000 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Geen afwijkingen

- -

Totaal lasten

-

Toelichting op mutaties reserves (baten)
Geen afwijkingen

- -

Totaal baten

-

Subtotaal mutaties reserves

-

Resultaat na bestemming

17.000 V
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1D. EEN VEILIGE GEMEENTE
Beleidsverantwoording:

Wat heeft het gekost?
Omschrijving
1d
Baten en lasten
Geheel - Totaal

Baten Lasten Saldo
Primitief 2019
0
3.561
-3.561
0
3.561
-3.561

Baten Lasten Saldo
Na wijziging 2019
0
3.554
-3.554
0
3.554
-3.554

Baten Lasten Saldo
Werkelijk 2019
19
3.589
-3.570
19
3.589
-3.570

Baten

V/N Lasten V/N Saldo V/N
Verschillen 2019
19 V
-35 N
-16 N
19 V
-35 N
-16 N

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 16.000,- nadeliger dan geraamd na de laatste wijziging.
Indien van toepassing volgt hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-.
Programmaonderdeel 1D (lasten)
Bijdrage BUCH
Verschil in voorschot en definitieve bijdrage aan de BUCH voor dit PO, in totaal over alle PO's € 471.000,- (V)
Niet nader verklaarde verschillen

40.000 N

Totaal lasten

35.000 N

5.000 V

Programmaonderdeel 1D (baten)
Niet nader verklaarde verschillen

19.000 V

Totaal baten

19.000 V

Subtotaal resultaat voor bestemming

16.000 N

Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Geen afwijkingen

- -

Totaal lasten
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Toelichting op mutaties reserves (baten)
Geen afwijkingen

- -

Totaal baten

-

Subtotaal mutaties reserves

-

Resultaat na bestemming

16.000 N

Beleidsindicatoren:
B
PO
1d
1d
1d
1d
1d

nr
17
18
19
20
21

Overzicht verplichte indicatoren
Verwijzingen Halt
Misdrijven - Winkeldiefstallen
Misdrijven - Geweldsmisdrijven
Misdrijven - Diefstallen uit woning
Misdrijven - Vernielingen en
beschadigingen (in de openbare ruimte)

U

C

H

NL

score score score score score
82
129
70
102
119 2018
0,2
0,4
0,4
0,6
2,2 2018
2,2
1,8
2,8
2,6
4,8 2018
2,3
2,2
1,8
3
2,5 2018
5

3,7

4,8

4,3

jaar

5,4 2018

eenheid
per 10.000 jongeren
per 1.000 inwoners
per 1.000 inwoners
per 1.000 inwoners

Stichting Halt
CBS - Diefstallen
CBS - Criminaliteit
CBS - Diefstallen

bron

per 1.000 inwoners

CBS - Criminaliteit

Verbonden partijen P1 per programmaonderdeel:
Voor verdere informatie zie paragraaf E Verbonden partijen.
PO Verbonden partij
1a Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
1b Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)
1b Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK)
1b Gemeenschappelijk orgaan Intergemeentelijk Stichting Openbaar
Basisonderwijs (ISOB-raad)
1b Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB)
1b Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord (SOVON)
1d Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
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PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE
2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME
Beleidsverantwoording:
2A Cultuur, recreatie en toerisme
Formatieakkoord nr. 139,141,144,145
Extra ruimte bieden aan kunst, cultuur en
creativiteit voor onze inwoners. We bieden
ruimte aan inwoners en organisaties voor
nieuwe initiatieven. Uitvoeren van genomen
besluiten rondom kunst en het geformuleerde
beleid. Evalueren van de cultuurnota 2016Formatieakkoord nr. 149
Museum Kranenburgh Vestigen en bekostigen
van een depot integraal beoordelen in relatie
tot bestaande subsidiering en exploitatie

Wat gaan we er voor doen
Cultuurbeleid (Incidentele
cultuursubsidies). De bestaande
cultuurnota wordt geëvalueerd .

Museum Kranenburgh (Onderzoek). In
overleg met Kranenburgh worden
afspraken gemaakt over
tentoonstellingen. Daarnaast wordt in
2019 onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden voor het uitvoeren en de
bekostiging van het kunstdepot.

In 2019 heeft in opdracht van Kranenburgh een extern bureau een
onderzoek gedaan naar het depotvraagstuk. Dit onderzoek leverde
te weinig houvast voor een weloverwogen voorstel over de
financiering van een depot. Daarom is in overleg met Kranenburgh
een adviesbureau gevraagd om te komen tot een integraal advies
voor het huisvesten van de gemeentelijke kunstcollectie.

Formatieakkoord nr. 164
Voor de lange termijn toekomstbestendige
kaders voor verblijfsrecreatie

(Boven) regionaal overleg.

Formatieakkoord nr. 167
Marketing vanuit goed gastheerschap
Formatieakkoord nr. 169
Faciliteren en bevorderen samenwerking
tussen de toeristische ondernemers
Formatieakkoord nr. 170
Evaluatie en onderzoek van de voor- en
nadelen van de Lagune in Camperduin

Spelregels.

In 2019 is gewerkt aan de uitvoering van de vitaliteitsscans en
transformatiescans. Ondertussen is de vacature voor de
kwartiermaker voor de regio's Alkmaar, WF en De Kop uitgezet. Op
provinciaal niveau loopt tevens een RO-traject Transformatie
Vakantieparken.
Zie bovenstaand.

Spelregels /relatie BIZ.

Zie bovenstaand.

In 2019 moet duidelijkheid komen over
het toekomstig onderhoud.

In 2019 is er met alle partijen overleg geweest over de voor- en
nadelen van het instand houden van de lagune. De intentie is de
lagune komende jaren in stand te houden. De gevolgen van het in
stand houden worden uitgewerkt in een voorstel aan het college
en de raad.

doel

tijd
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geld Realisatie in 2019
In 2019 is de evaluatie van de Cultuurnota 2016-2019 opgesteld
en besproken met het Cultuurplatform. Daarnaast heeft het
Cultuurplatform in 2019 een Cultuurvisie opgesteld. Beide
documenten moeten nog tot afronding komen en vormen de
bouwstenen voor de ontwikkeling van nieuw beleid in
samenspraak met inwoners.
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Wat heeft het gekost?
Omschrijving
2a
Baten en lasten
Mutaties reserves
Geheel - Totaal

Baten Lasten Saldo
Primitief 2019
759
2.109
-1.350
0
32
-32
759
2.141
-1.382

Baten Lasten Saldo
Na wijziging 2019
759
2.119
-1.360
156
32
124
915
2.151
-1.236

Baten Lasten Saldo
Werkelijk 2019
766
2.122
-1.356
155
32
123
921
2.154
-1.233

Baten

V/N Lasten V/N Saldo V/N
Verschillen 2019
7 V
-3 N
4 V
-1 N
0 -1 N
6 V
-3 N
3 V

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 3.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.
Indien van toepassing volgt hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-.
Programmaonderdeel 2A (lasten)
Bijdrage BUCH
Verschil in voorschot en definitieve bijdrage aan de BUCH voor dit PO, in totaal over alle PO's € 471.000,- (V).
Niet nader verklaarde verschillen

6.000 V

Totaal lasten

3.000 N

9.000 N

Programmaonderdeel 2A (baten)
Niet nader verklaarde verschillen

7.000 V

Totaal baten

7.000 V

Subtotaal resultaat voor bestemming

4.000 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Geen afwijkingen

- -

Totaal lasten

-

Toelichting op mutaties reserves (baten)
Niet nader verklaarde verschillen

1.000 N

Totaal baten

1.000 N

Subtotaal mutaties reserves

1.000 N

Resultaat na bestemming

3.000 V
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2B. ECONOMISCHE VITALITEIT
Beleidsverantwoording:
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Wat heeft het gekost?
Omschrijving
2b
Baten en lasten
Geheel - Totaal

Baten Lasten Saldo
Primitief 2019
218
272
-54
218
272
-54

Baten Lasten Saldo
Na wijziging 2019
218
306
-88
218
306
-88

Baten Lasten Saldo
Werkelijk 2019
231
295
-64
231
295
-64

Baten

V/N Lasten V/N Saldo V/N
Verschillen 2019
13 V
11 V
24 V
13 V
11 V
24 V

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 24.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.
Indien van toepassing volgt hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-.
Programmaonderdeel 2B (lasten)
Bijdrage BUCH
4.000
Verschil in voorschot en definitieve bijdrage aan de BUCH voor dit PO, in totaal over alle PO's € 471.000,- (V)
Niet nader verklaarde verschillen
7.000
Totaal lasten
11.000
Programmaonderdeel 2B (baten)
Niet nader verklaarde verschillen
13.000
13.000
Totaal baten
Subtotaal resultaat voor bestemming
24.000
Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Geen afwijkingen
Totaal lasten
Toelichting op mutaties reserves (baten)
Geen afwijkingen
Totaal baten
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming
24.000

V
V
V
V
V
V
-

-

V

Beleidsindicatoren:
B
PO nr Overzicht verplichte indicatoren
2b 22 Functiemenging
2b 23 Vestigingen (van bedrijven)

U

C

H

NL

score score score score score
41,4 40,7 39,8 39,7 52,8 2018
196,7 106,4 138,5 147,4 145,9 2018

jaar
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2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE
Beleidsverantwoording:
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Wat heeft het gekost?
Omschrijving
2c
Baten en lasten
Geheel - Totaal

Baten Lasten Saldo
Primitief 2019
0
561
-561
0
561
-561

Baten Lasten Saldo
Na wijziging 2019
0
571
-571
0
571
-571

Baten Lasten Saldo
Werkelijk 2019
0
534
-534
0
534
-534

Baten

V/N Lasten V/N Saldo V/N
Verschillen 2019
0 37 V
37 V
0 37 V
37 V

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 37.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.
Indien van toepassing volgt hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-.
Programmaonderdeel 2C (lasten)
Bijdrage BUCH
2.000
Verschil in voorschot en definitieve bijdrage aan de BUCH voor dit PO, in totaal over alle PO's € 471.000,- (V)
Niet nader verklaarde verschillen
35.000
Totaal lasten
37.000
Programmaonderdeel 2C (baten)
Geen afwijkingen
Totaal baten
Subtotaal resultaat voor bestemming
37.000
Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Geen afwijkingen
Totaal lasten
Toelichting op mutaties reserves (baten)
Geen afwijkingen
Totaal baten
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming
37.000

V
V
V
V
-

-

V

Verbonden partijen P2 per programmaonderdeel: Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen.
PO Verbonden partij
2a Recreatieschap Geestmerambacht
2b Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN)
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PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE
3A. WONEN EN LEEFOMGEVING
Beleidsverantwoording:
geld Realisatie in 2019

3A Wonen en leefomgeving

Wat gaan we er voor doen

Focusagenda Onderdeel 1:
De 7 Dorpelingen
Formatieakkoord nr.: 1

Een functie-invulling die gedragen wordt
door de maatschappelijke groeperingen
die recent betrokken zijn geweest bij de
planvorming Harmonielocatie.
Een aantrekkelijk en levendig centrum
voor alle inwoners en toeristen in Bergen
draagt bij aan de kwaliteit van wonen, de
economie en de recreatie.

In 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan 'de zeven
dorpelingen Bergen'. Na deze uitspraak zijn met alle
belanghebbende gesprekken opgestart over de vervolgstappen de
raad is eind 2019 geïnformeerd over de voorlopige resultaten van
deze gesprekken. In 2020 worden deze gesprekken voortgezet.
Rapportage hierover vind onder meer plaats in de verantwoording
over de jaarschijf 2020.

Focusagenda Onderdeel 3:
Voetbalfusielocatie Egmondse voetbalclubs
Formatieakkoord nr.: 2

Realiseren van een complex op de
fusielocatie conform genomen besluit.

Focusagenda Onderdeel 4:
Watertorenterrein en Sporthal
Formatieakkoord nr. 3

Realiseren van een sporthal op de
voorgenomen locatie en het
woningbouwprogramma en CPO doelen
conform genomen besluit.

Op 24 mei 2019 is het bestemmingsplan Voetbalcomplex
Egmond aan de Hoef en vrijkomende locaties ter zitting behandeld
door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 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 woonen 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.
Op 24 mei 2019 is het bestemmingsplan Watertorengebied ter
zitting behandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. 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.

doel

tijd
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Wat heeft het gekost?
Omschrijving
3a
Baten en lasten
Mutaties reserves
Geheel - Totaal

Baten Lasten Saldo
Primitief 2019
1.663
3.954
-2.291
171
100
71
1.834
4.054
-2.220

Baten Lasten Saldo
Na wijziging 2019
2.946
5.924
-2.978
261
100
161
3.207
6.024
-2.817

Baten Lasten Saldo
Werkelijk 2019
1.858
3.999
-2.141
269
100
169
2.127
4.099
-1.972

Baten

V/N Lasten V/N Saldo V/N
Verschillen 2019
-1.088 N
1.925 V
837 V
8 V
0 8 V
-1.080 N
1.925 V
845 V

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 845.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.
Indien van toepassing volgt hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-.
Programmaonderdeel 3A (lasten)
Ruimtelijke ordening
Planschade Bergen Oost niet begroot € 143.000,- (N); Taskforce Bergen niet besteed € 100.000,- (V) Verhaal
plankosten De Marke niet mogelijk € 50.000,- (N) overige € 38.000,- (V).
Grex Mooi Bergen
Het verschil ontstaat in verband met administratief verkeerde verwerking. Dit wordt per 2020 aangepast. Zie ook baten.
Handhaving
€ 51.000,- (V) lagere uitgaven project handhaving recreatiewoningen. Zie ook mutatie reserves (baten).
Bijdrage BUCH
Verschil in voorschot en definitieve bijdrage aan de BUCH voor dit PO, in totaal over alle PO's € 471.000,- (V)
Niet nader verklaarde verschillen

55.000 N
1.847.000 V
51.000 V
47.000 V
35.000 V

Totaal lasten
Programmaonderdeel 3A (baten)

1.925.000 V

Grex Mooi Bergen
Het verschil ontstaat in verband met administratief verkeerde verwerking. Dit wordt per 2020 aangepast. Zie ook lasten.
Leges omgevingsvergunningen
€ 718.000,- (V), In het laatste kwartaal 2019 zijn na opstellen van de Firap 2019 nog vier grote projecten vergunt waar
in totaal € 699.000,- (V) aan leges voor is opgelegd, dit verklaard bijna de gehele meeropbrengst.
Niet nader verklaarde verschillen

1.848.000 N

Totaal baten

1.088.000 N

Subtotaal resultaat voor bestemming

42.000 V
837.000 V
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Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Geen afwijkingen

- -

Totaal lasten

-

Toelichting op mutaties reserves (baten)
Een lagere onttrekking uit de reserve handhaving recreatie woningen omdat de realisaties lager zijn € 51.000,- (N), Om
de voorziening van de Grex op peil te brengen is er een extra storting van € 71.000,- (V). Dit valt weg tegen zelfde
nadeel bij storting in de voorziening vanuit PO4, verder een lagere onttrekking uit de algemene reserve voor
doorgeschoven plankosten Slotkwartier € 12.000,- (N) vanwege lagere realisatie.

8.000 V

Totaal baten

8.000 V

Subtotaal mutaties reserves

8.000 V

Resultaat na bestemming

845.000 V

Beleidsindicatoren:
B
PO
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a

nr Overzicht verplichte indicatoren
24.1 Gemiddelde WOZ waarde
24.2 Gemiddelde WOZ waarde
24.3 Gemiddelde WOZ waarde
24.4 Gemiddelde WOZ waarde
24.5 Gemiddelde WOZ waarde
25 Nieuw gebouwde woningen
26 Demografische druk

U

C

H

NL

score score score score score
346
237
251
278
206 2015
347
240
255
281
209 2016
355
247
267
292
216 2017
374
260
279
305
230 2018
403
291
314
338
248 2019
3
0,5
8,3 12,4
8,6 2018
101,3

70,9

84

92,5

jaar

69,8 2019
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eenheid
x €1.000
x €1.000
x €1.000
x €1.000
x €1.000
per 1.000 woningen
%

bron
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Basisregistraties adressen en gebouwen bewerking ABF Research
CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF
Research
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3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU
Beleidsverantwoording:
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Beleidsindicatoren:
B
PO nr Overzicht verplichte indicatoren
3b 27 Omvang huishoudelijk restafval
3b 28 Hernieuwbare elektriciteit

U

C

H

NL

score score score score score
208
193
199
180
172 2018
6,7
5,4
8,2
7,7 Geen 2018
data

jaar

eenheid
kg per inwoner
%

bron
CBS statistiek Huishoudelijk afval
Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

Wat heeft het gekost?
Omschrijving
3b
Baten en lasten
Mutaties reserves
Geheel - Totaal

Baten Lasten Saldo
Primitief 2019
10.082
8.522
1.560
0
0
0
10.082
8.522
1.560

Baten Lasten Saldo
Na wijziging 2019
10.314
8.848
1.466
0
0
0
10.314
8.848
1.466

Baten Lasten Saldo
Werkelijk 2019
10.651
9.235
1.416
0
6
-6
10.651
9.241
1.410
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Baten

V/N Lasten V/N Saldo V/N
Verschillen 2019
337 V
-387 N
-50 N
0 -6 N
-6 N
337 V
-393 N
-56 N

.
……………………
Gemeente Bergen, raad 30 juni 2020
……………………
………………….….

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 56.000,- nadeliger dan geraamd na de laatste wijziging.
Indien van toepassing volgt hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-.
Programmaonderdeel 3B (lasten)
Riool
Er is een hoger storting in de voorziening Riool. Deze wordt veroorzaakt door hogere inkomsten in verband met meer
aansluitingen door leegstandscontrole, verder stond er nog een te laag bedrag aan storting in de voorziening begroot.
Niet nader verklaarde verschillen

348.000 N

39.000 N

Totaal lasten

387.000 N

Programmaonderdeel 3B (baten)
Baten rioolheffing
Door leegstandscontrole zijn meer woningen/objecten in de heffing betrokken.
Baten Afvalstoffenheffing
Door leegstandscontrole zijn meer woningen in de heffing betrokken.
Bijdrage BUCH
Verschil in voorschot en definitieve bijdrage aan de BUCH voor dit PO, in totaal over alle PO's € 471.000,- (V)
Niet nader verklaarde verschillen

213.000 V

Totaal baten

337.000 V

Subtotaal resultaat voor bestemming

97.000 V
4.000 V
23.000 V
50.000 N

Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Energietransitie
Conform uw raadsbesluit bij de kadernota is besloten tot het instellen van een reserve energietransitie waar het
overgebleven budget energietransitie jaarlijks in wordt gestort zodat het beschikbaar blijft voor dit doel.
Totaal lasten

6.000 N
6.000 N

Toelichting op mutaties reserves (baten)
Geen afwijkingen

- -

Totaal baten

-

Subtotaal mutaties reserves

6.000 N

Resultaat na bestemming

56.000 N
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3C. BEHEER EN ONDERHOUD
Beleidsverantwoording:

Wat heeft het gekost?
Omschrijving
3c
Baten en lasten
Mutaties reserves
Geheel - Totaal

Baten Lasten Saldo
Primitief 2019
3.267
9.056
-5.789
0
2.695
-2.695
3.267 11.751
-8.484

Baten Lasten Saldo
Na wijziging 2019
889
9.105
-8.216
0
226
-226
889
9.331
-8.442

Baten Lasten Saldo
Werkelijk 2019
1.214
9.133
-7.919
0
408
-408
1.214
9.541
-8.327

Baten

V/N Lasten V/N Saldo V/N
Verschillen 2019
325 V
-28 N
297 V
0 -182 N
-182 N
325 V
-210 N
115 V

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 115.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.
Indien van toepassing volgt hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-.
Programmaonderdeel 3C (lasten)
Maaien en Schouwen
68.000 N
Er is bij de jaarrekening 2018 een factuur van 2018 niet opgenomen als nog te betalen waardoor deze nu ten laste van
2019 komt.
Bijdrage BUCH
78.000 V
Verschil in voorschot en definitieve bijdrage aan de BUCH voor dit PO, in totaal over alle PO's € 471.000,- (V)
Niet nader verklaarde verschillen
38.000 N
Totaal lasten
Programmaonderdeel 3C (baten)
Beheer overige geb.en gronden
Extra inkomsten uit verkoop van pand Julianastraat 22 € 150.000,- (V) en € 32.000,- (V) meer verkoop snippergroen,
verder € 1.000,- extra huuropbrengst.
Herenweg 72
Er zijn nieuwe huurders gekomen, waardoor meer huurinkomsten hoger zijn 48.000,- (V) en € 12.000,- ontvangen van
verzekering i.v.m. met schade.
Niet nader verklaarde verschillen
Totaal baten
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Subtotaal resultaat voor bestemming

297.000 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Toevoeging aan algemene reserve
Betreft extra toevoeging aan de algemene reserve in verband met extra opbrengsten uit verkoop zie Beheer overige
geb. en gronden onder baten.

182.000 N

Totaal lasten

182.000 N

Toelichting op mutaties reserves (baten)
Geen afwijkingen

- -

Totaal baten

-

Subtotaal mutaties reserves

182.000 N

Resultaat na bestemming

115.000 V

Verbonden partijen P3 per programmaonderdeel
Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen.
PO

Verbonden partij

3b

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)

3b

Vuilverbrandingsinstallatie e.o. (VVI)

3b

Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)
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PROGRAMMA 4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE
4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE
Beleidsverantwoording:

Wat heeft het gekost?
Omschrijving
4
Baten en lasten
Mutaties reserves
Geheel - Totaal

Baten Lasten Saldo
Primitief 2019
54.609 13.577 41.032
1.515
3.267
-1.752
56.124 16.844 39.280

Baten Lasten Saldo
Na wijziging 2019
55.913 13.530 42.383
2.325
4.838
-2.513
58.238 18.368 39.870

Baten Lasten Saldo
Werkelijk 2019
56.228 13.459 42.769
2.325
4.838
-2.513
58.553 18.297 40.256

Baten

V/N Lasten V/N Saldo V/N
Verschillen 2019
315 V
71 V
386 V
0 0 0 315 V
71 V
386 V

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 386.000,- voordeliger dan geraamd na de laatste wijziging.
Indien van toepassing volgt hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen groter dan € 50.000,-.
Programmaonderdeel 4 (lasten)
Voorlichting
Er is € 38.000,- (V) minder besteed dan begroot aan project de 'Thuiskamer'. Verder stond hier in 2019 nog onterecht
€ 24.000,- (V) begroot voor website en audits.
Uitgaven heffing en invordering pb
Totaal € 50.000,- (N). Na verlenging van de overeenkomst parkeerbeheer zijn de tarieven gestegen € 33.000,- (N).
Vanwege incidentele bestelling zaken betreffende de vergunningverlening, (kaarten, hoesjes et cetera) € 17.000,- (N).
Extra storting VZ grex Mooi Bergen
Verwerking uitkomst herijking Grex Mooi Bergen. Om de voorziening van de Grex op peil te brengen is er een extra
storing van € 70.000,- in de voorziening nodig. (N)
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Bijdrage BUCH
Verschil in voorschot en definitieve bijdrage aan de BUCH voor dit PO, in totaal over alle PO's € 471.000,- (V)
Niet nader verklaarde verschillen
Totaal lasten
Programmaonderdeel 4 (baten)

224.000 V

Opbrengsten parkeerbelasting
Door de tegenvallende zomer zijn minder parkeeropbrengsten ontvangen € 79.000,- (N). Er zijn minder opbrengsten
parkeervergunningen ontvangen € 97.000,- (N) en minder naheffingsaanslagen uitgeschreven € 27.000,- (N).
Algemene uitkering gemeentefonds
Betreft de extra gelden voor de energietransitie ad € 241.000,- (V) die in de decembercirculaire beschikbaar zijn
gesteld en waarvan een voorstel komt om die via resultaatbestemming in de reserve energietransitie te storten. Verder
een aantal kleinere verschillen totaal ad € 38.000,- (N).
Baten OZB woningen
Meer areaal uitbreiding dan verwacht en minder bezwaren.
Forensenbelasting
Betreft inkomsten 2018 betreffende aanslagen die later zijn opgelegd en nu in 2019 worden geboekt.
Algemene baten en lasten
Correctie opbrengsten invordering voorgaande jaren € 33.000,-. Vrijval subsidie ISV3 € 72.000,- (V)
Overhead: ICT.
Betreft overige goederen en diensten, onderhoudskosten en telefonie met tenaamstelling Bergen die zijn geboekt ten
laste van Bergen en via nota doorbelast aan Werkorganisatie BUCH. De opbrengsten vallen weg tegenover de kosten.
Niet nader verklaarde verschillen

204.000 N

Totaal baten
Subtotaal resultaat voor bestemming
Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Geen afwijkingen
Totaal lasten
Toelichting op mutaties reserves (baten)
Geen afwijkingen
Totaal baten
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

315.000 V
386.000 V

203.000 V

55.000 V
104.000 V
108.000 V
55.000 V
6.000 N

- - 386.000 V
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Beleidsindicatoren:
B

U

C

H

NL

PO nr Overzicht verplichte indicatoren
score score score score score
jaar
4a 29 Gemeentelijke woonlasten
944
696
692
638
669 2019
éénpersoonshuishouden
4a 30 Gemeentelijke woonlasten
1029
795
760
759
739 2019
meerpersoonshuishouden
4b 31 Formatie / Fte per 1.000 inwoners
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.b.
4b 32 Bezetting / Fte per 1.000 inwoners
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.b.
4b 33 Apparaatskosten / Kosten per inwoner
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.b.
4b 34 Externe inhuur / Kosten als % van totale
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.b.
loonsom + totale kosten inhuur externen
4b 35 Overhead in % van totale lasten
15,6 n.b.
16,7 n.b.
n.b.
B. 2020 (concept)

eenheid
€

COELO, Groningen

bron

€

COELO, Groningen

aantal per 1.000 inw.
aantal per 1.000 inw.
euro
%

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

%

Gemeente

Verbonden partijen P4 per programmaonderdeel:
Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen.
PO Verbonden partij
4a Cocensus
4a Werkorganisatie BUCH (BUCH)
4a N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
4a Liander
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PARAGRAAF A: LOKALE HEFFINGEN
1 Inleiding
De gemeentelijke inkomsten bestaan grofweg uit vier stromen:
1. Algemene Uitkering Gemeentefonds + Integratie uitkering
Sociaal Domein
2. Lokale belastingen en heffingen
3. Specifieke uitkeringen
4. Overige inkomsten
Van de lokale heffingen is de opbrengst van de onroerende zaak
belasting de grootste post die tot de algemene dekkingsmiddelen
wordt gerekend. De andere lokale heffingen hebben meestal een
specifieke bestemming (zoals afvalstoffenheffing, rioolrecht en
grafrechten). Voor de afval- en rioolheffing wordt de
kostendekkendheid geregeld door middel van een
egalisatievoorziening. Voor de andere belastingen geldt dit niet en
is er slechts sprake van een bestedingsdoel.
Overzicht lokale belastingen en heffingen en algemene
dekkingsmiddelen
In de tabel wordt een overzicht gegeven van de algemene
dekkingsmiddelen en de belangrijkste lokale heffingen. Tevens
zijn per belastingsoort de gerealiseerde versus de geraamde
belastingopbrengsten in 2019 opgenomen. Bij een aantal
belastingen zijn in de gerealiseerde opbrengsten ook ontvangsten
c.q. terugbetalingen over voorgaande jaren verwerkt. Onder de
tabel worden de onderdelen kort toegelicht.

Grootboek
nummer

PO Belastingsoort

6630150

1b Kwijtscheldingen

6330100

2b Marktgelden

6730100

3b Afvalstoffenheffing

4.500.000 4.597.000

6720100

3b Rioolheffing

5.392.000 5.605.000

6750100

3c Lijkbezorgingsrechten

6063100 /
837003
6063100 /
837008
6063100 /
838000

4
4

Parkeergelden
Parkeer
naheffingsaanslagen
Rechten
parkeervergunningen

-273.000

-268.000

18.810

12.087

464.000

471.000

3.687.000 3.608.000
201.000

174.000

550.000

452.000

6061100

4

OZB woningen

5.632.000 5.687.000

6062100

4

OZB bedrijven

2.171.000 2.132.000

6340100

4

Forensenbelasting

1.015.000 1.123.000

6340200

4

Toeristenbelasting

2.769.000 2.810.000

6064200

4

Precariobelasting

2.143.000 2.164.000

Onroerende Zaak Belastingen
De begrote OZB-opbrengst komt tot stand door de opbrengst op
basis van een raadsbesluit aan te passen aan die van het
voorgaande jaar. De begrote opbrengst en de marktwaardeontwikkeling tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 hebben
geleid tot de nieuwe tarieven. Deze zijn vastgesteld in de
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019.
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De wijzigingen van de OZB tarieven voor 2019 waren:
Eigenaren woningen van 0,1035% naar 0,0964%.
Eigenaren niet-woningen van 0,170% naar 0,177%.
Gebruikers niet-woningen van 0,1467% naar 0,156%.

tot 1 januari 2018. De opbrengst aan OZB 2019 is nagenoeg gelijk
aan de begrote opbrengst.
Begroot

Werkelijk

OZB woningen

5.632.000
2,171.000
7.803.000

5.687.000
2.132.000

OZB bedrijven

OZB tarieven 2019 in percentage van de WOZ waarde in de regio.

Totaal opbrengst OZB

0,6
0,5

7.819.000

Afvalstoffenheffing
Uitgangspunt voor de berekening van de tarieven is maximaal
100% dekking van de kosten voor inzameling huishoudelijk afval.
De werkelijke lasten en baten kunnen ertoe leiden dat een
overschot of tekort op de exploitatie ontstaat. Dit tekort of
overschot wordt via de voorziening vereffend.

0,4
0,3
0,2
0,1
0

Opbrengsten OZB

Heiloo

Alkmaar

Castricum

Bergen

Uitgeest

Landelijk
gemiddelde

Het OZB-tarief bedraagt dus voor een woning 0,0964% en voor
een niet-woning in totaal 0,333% van de WOZ-waarde.
De maximering van de tarieven van de OZB is per 1 januari 2008
door het Rijk geschrapt. Daarvoor in de plaats is een macronorm
voor de OZB-tarieven ingesteld. De wettelijk vastgestelde
macronorm voor 2019 is 4%. Concreet houdt de macro norm in
dat de stijging van de OZB opbrengsten van alle gemeenten
tezamen de norm niet mag overschrijden.
Uitgangspunten tariefbeleid
Er is voor de heffing van de OZB het volgende uitgangspunt
geformuleerd: bij de tariefstelling voor de OZB moet rekening
worden gehouden met de waardeontwikkeling van 1 januari 2017

In 2019 zijn de werkelijke lasten € 4.676.000,- en de opbrengsten
€ 4.463.00,- per saldo € 213.000,- tekort dat wordt gedekt door
een onttrekking uit de voorziening.
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing
2019
Kosten taakveld afval, incl. (omslag)rente
3.980.000
Inkomsten, excl. heffingen
219.000
Netto kosten
3.761.000
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
114.000
BTW
801.000
A Totale kosten
4.676.000
Opbrengst heffingen
4.597.000
Kwijtschelding
134.000
B Totale opbrengsten
4.463.000
B-A opbrengsten minus kosten
-213.000
Onttrekking voorziening
-213.000
Dekkingspercentage (B/A)
95%
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Rioolheffing
Het uitgangspunt is dat de rioolheffing kostendekkend is. Op basis
van de geplande investeringen zijn meerjarig de kostendekkende
tarieven berekend. Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid.
Aangezien bij riolering sprake is van een zogeheten ‘gesloten
financiering’ wordt het nadeel of voordeel op de exploitatie via de
voorziening rioolheffing afgewikkeld. Per saldo wordt er,
€ 445.000,- gedoteerd aan de voorziening in 2019.
Met de rioolheffing worden onderhoud en investeringen in het
rioolstelsel bekostigd. Door leegstandscontrole was de opbrengst
hoger dan begroot.
Kostendekkendheid rioolheffing
2019
Kosten taakveld riolering, incl. (omslag)rente 3.597.000
Inkomsten, excl. heffingen
10.000
Netto kosten taakveld
3.587.000
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
336.000
Extra toegekende rente 3,75% i.p.v. 2%
901.000
BTW
202.000
Totale kosten
5.026.000
Opbrengst heffingen
5.605.000
Kwijtschelding
134.000
Totale opbrengsten
5.471.000
Verschil
445.000
Mutatie voorziening
445.000
Dekkingspercentage
108,9%

Forensenbelasting
De aanslagen 2019 worden in 2020 opgelegd. Voor 2019 was
€ 1.000.000,- begroot op basis van inkomsten uit de jaren 2017 en
2018 waarbij het effect van de af te handelen bezwaarschriften is
ingeschat.
Toeristenbelasting
De aanslagen toeristenbelasting worden altijd na afloop van het
belastingjaar opgelegd. Op basis van de ontvangen aangiftes
worden de aanslagen opgesteld. Dit resulteert in een
overschrijding van de begrote opbrengst met € 41.000,-.
Genoemd voordeel wordt veroorzaakt door een hoger dan
verwacht aantal overnachtingen. Daarnaast worden er vanaf 2016
gerichte controles uitgevoerd. Bij de berekening van de tarieven in
relatie tot de begroting wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal
overnachtingen van de drie voorgaande afgesloten belastingjaren.
Kwijtschelding lokale lasten
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften door de invoering
van het kwijtscheldingsbeleid lokale lasten. Bij toewijzing van een
verzoek om kwijtschelding wordt de aanslag gemeentelijke
heffingen formeel kwijtgescholden. In totaal is in 2019 € 268.000,aan belastingen kwijtgescholden.
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PARAGRAAF B: WEERSTANDSVERMOGEN & RISICOMANAGEMENT
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.
2. Risicoprofiel
Om de risico's van onze gemeente in kaart te brengen is een
risicoprofiel opgesteld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen
in totaal 35 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht
worden de 5 risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de
berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Nr

Tabel 1: Belangrijkste
financiële risico's
Risico

R240 Algemene Uitkering

Gevolgen

Financieel

gemeentefonds valt
hoger of lager uit dan
ingeschat
R407 Jeugdhulp; toename
zorgvraag en zorgzwaarte

Financieel

R149 Risico Participatiewet

Financieel Budgetoverschrijdingen

toename
uitkeringsgerechtigden
R327 Niet terugbetalen lening
aan door een onbezoldigd
bestuur geleide instelling

Financieel - De
leningen moeten
worden
afgewaardeerd

R313 (Milieu)vergunnings

Financieel Vertraging van
(uitvoering van
project) en daarbij
verhoging van
inrichtingskosten.
Extra kosten voor
voorbereiding van
aanpassingen
werven of depots

aanvraag voor de
brengdepots wordt
afgekeurd of gestelde
eisen worden zwaarder.

Kans

gevolg

Invl,

35% max.
13.96%
€ 3.000.000

30% max.
€ 600.000

9.57%

30% max.
€ 600.000

7.25%

20% max.
€ 895.000

7.13%

30% max.
€ 500.000

6.01%

Totaal grote risico's: € 5.595.000

Overige risico's:
€ 35.505.000
Totaal alle risico's: € 40.600.000
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Benodigde weerstandscapaciteit
bij verschillende zekerheidspercentages

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
€ 40.600.000,- (zie hierboven) ongewenst is. De risico's zullen
immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.
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).

Jaarstukken 2019 v2

Percentage
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%

Bedrag
€ 289.325
€ 414.257
€ 516.433
€ 606.471
€ 691.526
€ 772.652
€ 852.967
€ 934.893
€ 1.021.286
€ 1.115.493
€ 1.218.446
€ 1.336.866
€ 1.478.070
€ 1.661.259
€ 1.905.979
€ 2.251.070
€ 2.692.196
€ 3.179.577
€ 3.764.817

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat het 90% zeker is dat alle
risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3,2 mln.
Daarbij komen nog de overige risico’s vanuit de
gemeenschappelijke regelingen zoals opgenomen in de begroting
2020 afgerond op duizendtallen.

Gemeente Bergen
€ 3.200.000
Werkorganisatie BUCH
€ 790.000
Omgevingsdienst NHN
€ 5.000
WNK
€ 40.000
Totaal benodigde weerstandscapaciteit
€ 4.035.000
.
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3. Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende
componenten:
I.
Reserves
II.
Onbenutte belastingcapaciteit
III.
Post onvoorzien

Uiteraard zijn er andere belastingen, zoals bijvoorbeeld 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. Ook kan er eventueel gekozen
worden om 50% van de baggerkosten door te belasten aan de
rioolheffing en 30% van de kosten straatreiniging door te belasten
aan de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Dit wordt nu echter
niet meegenomen.

Ad. I Reserves
De reserves zijn in twee typen onder te verdelen: de algemene
reserve en de bestemmingsreserves.

Ad. III Post onvoorzien
Conform de financiële verordening van Bergen is een post van
€ 10.000,- opgenomen. Deze post kan via een raads- of college
begrotingswijziging incidenteel worden ingezet als dekking.

Algemene reserve
Van de reserves vormt de algemene reserve het deel dat kan
worden aangewend ter financiering van opgetreden risico’s.
Bestemmingsreserves
Van de bestemmingsreserves worden de bestemmingsreserve
grote projecten en de bestemmingsreserve afschrijvingslasten
sporthal niet meegenomen in de berekening van de
weerstandscapaciteit.
Grote projecten niet omdat daar een aparte risicoberekening van is
en afschrijvingslasten sporthal niet omdat die effect op de
exploitatie heeft door de jaarlijkse uitname.
Ad. II Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit is de mate waarin de OZB
belasting maximaal verhoogd kunnen worden. Dit wordt berekend
aan de hand van het berekende tarief dat gehanteerd moet worden
als men een artikel 212 gemeente zou worden Voor 2020 is dit
1,853% ( bron blz. 139 mei circulaire 2019). Het gewogen
gemiddeld OZB percentage Bergen was over 2019 1,095 en dus
veel lager. Het verschil tussen het gewogen gemiddeld percentage
van Bergen en het percentage artikel 212 is de onbenutte
belastingcapaciteit.

Het totaal per 1 januari 2020 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
Onbenutte belastingcapaciteit
Bestemmingsreserves excl.
risicoreserve grote projecten
Post onvoorzien
Totale weerstandscapaciteit

Pagina 53 van 118
Jaarstukken 2019 v2

35.946.000
5.800.000
704.000
10.000
42.460.000

.
……………………
Gemeente Bergen, raad 30 juni……………………
2019
………………….….

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 uitkomst van die berekening
vormt het weerstandsvermogen.
Ratio = Beschikbare weerstandscap =
Benodigde weerstandscap.

2. Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in
staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
3. Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een
gemeente is. Als de structurele baten hoger zijn dan de
structurele lasten is een gemeente in staat om (structurele)
tegenvallers op te vangen.
4. Grondexploitatie
In dit kengetal wordt de waarde van de bouwgrond
gerelateerd aan de totale baten.
5. Belastingcapaciteit
Deze indicator geeft aan hoe de belastingdruk zich verhoudt
tot het landelijk gemiddelde.

€ 42,5 mln. = 10,26.
€ 4,0 mln.

De onderstaande normtabel is ontwikkeld door 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

De provincie als financieel toezichthouder heeft zogenaamde
signaleringswaarden gedefinieerd. Deze signaleringswaarden
moeten worden gezien als een hulpmiddel om het risico per
kengetal in te schatten en is hiermee geen norm. De provincie
onderscheidt drie categorieën: A: minst risicovol, B: gemiddeld
risico en C: meest risicovol.

Het ratio valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend
weerstandsvermogen. Deze kwalificatie moet in samenhang
worden beoordeeld met de kengetallen hieronder.

In de onderstaande tabel worden de kengetallen met
signaleringswaarden getoond:
Signaleringswaarde
A
B

5. Kengetallen
Doelstelling van deze kengetallen en bijbehorende beoordeling is
om op eenvoudige wijze inzicht geven over de financiële positie van
de gemeente. Het gaat om de volgende kengetallen:
1. Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de
schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen
middelen.

1a. Netto schuldquote

< 90%

100 - 130%

> 130%

1b. Netto schuldquote
gecorr. voor alle
verstrekte leningen.
2. Solvabiliteitsratio

< 90%

100 - 130%

> 130%

> 50%

20 - 50%

< 20%

3.

Structurele exploitatier.

> 0%

0%

< 0%

4.

Grondexploitatie

< 20%

20 - 35%

> 35%

5.

Belastingcapaciteit

< 95%

95 - 105%

> 105%
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Hieronder worden de uitkomsten van de verschillende kengetallen
gepresenteerd:
KENGETALLEN
netto schuldquote
netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen
solvabiliteitsratio
structurele exploitatieruimte
grondexploitatie
belastingcapaciteit

Rek.
2018
89%

Begr.
2019
96%

Rek.
2019
79%

77%

83%

66%

24%
2%
2%
145%

28% 29%
0%
0%
1%
2%
134% 139%

2020, Dit bedrag is ook gebaseerd op een risicosimulatie welke
jaarlijks opnieuw plaatsvindt.
7. Conclusie
We hebben berekend dat bij een weerstandscapaciteit van ca
€ 3,2 mln. het 90% zeker is dat alle eigen gemeentelijke risico's
kunnen worden afgedekt. Ten opzichte van de beschikbare
weerstandscapaciteit levert dat een uitstekende ratio op.

6. Ontwikkelingen
Oordeel Provincie betreffende begroting 2020:
De provincie heeft geconstateerd dat de (meerjaren)begroting
structureel en reëel in evenwicht is.
Hierdoor vallen we ook in 2020 net als in d jaren ervoor niet onder
preventief toezicht.

Doordat er nog grote investeringen aankomen zoals bijvoorbeeld
sporthal Egmond, fusie voetbal Egmond en de ontwikkelingen in
Schoorl en Bergen en onderwijshuisvesting wordt een verdere
stijging van de schuldquote voorzien. Het aandeel en risico op de
grondexploitatie is in verhouding tot de totale inkomsten gering. De
woonlasten blijven boven het landelijk gemiddelde maar de
belastingcapaciteit daalt wat betekend dat het verschil met het
landelijk gemiddelde kleiner wordt.

Grote projecten
Voor de risico's rondom de grote projecten is een aparte
risicoreserve opgenomen op basis van een hercalculatie begin
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PARAGRAAF C: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
In onze gemeente maken de inrichting en het beheer van de
openbare ruimte met alles wat daarin en daarop ligt, ook wel de
kapitaalgoederen genoemd, een belangrijk onderdeel uit van onze
taken. Dit legt dan ook een aanzienlijk beslag op de financiële
middelen. Deze paragraaf geeft inzicht in het (beleid met betrekking
tot het) onderhoud van de kapitaalgoederen van de gemeente.
a. Wegen en kunstwerken
Het beheer en onderhoud en de reconstructies worden uitgevoerd
conform het Beleidsplan Wegen 2016 t/m 2020. Reconstructies van
wegen vinden zoveel mogelijk plaats gelijktijdig met
rioolvervangingen verkeersreconstructies. Het gewenste
onderhoudsniveau is basisniveau (in de kernen A-niveau). In 2018
zijn alle verhardingen in de gemeente Bergen geïnspecteerd. Uit
deze weginspectie bleek dat het percentage onvoldoende enigszins
was gestegen t.o.v. 2015 naar gemiddeld 11%. Hiermee werd niet
voldaan aan de landelijke CROW norm, waarbij het acceptabel is
als dit percentage tussen vier en negen procent ligt. Doordat een
aantal voor 2019 geplande onderhoudsprojecten vanwege
langdurige participatie of bestuurlijke vertraging niet uitgevoerd zijn
(bijvoorbeeld fietspad Eeuwigelaan, Cornelis van Foreestlaan)
voldoet de gemeente nog niet aan de norm (10% onvoldoende).
Naar verwachting wordt de komende jaren de achterstand
weggewerkt. Daarnaast is er de komende jaren op de planning
budget voor vervanging klinkerbestrating opgenomen.
Verder wordt in 2020 een nieuwe beleidsplan Wegen opgesteld om
het onderhoudsplan en de daaraan gekoppelde budgetten te
herijken. We gaan er dus vanuit dat bij de inspectie 2020 het
percentage onvoldoende weer is afgenomen. In het percentage zijn
bepaalde asfaltwegen/klinkerwegen die zo’n lage verkeersintensiteit
hebben dat zij geen prioriteit hebben, maar deze tellen wel mee
voor het geheel. Het beheer en onderhoud van bruggen en
kunstwerken valt binnen de context van het Beleidsplan Wegen
2016 t/m 2020.

b. Riolering
Het onderhoud en vervanging van de riolering voeren we uit
conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 – 2020. Naast de
zorg voor de opvang en afvoer van afvalwater leggen we tevens
drainage aan voor afvoer van grondwater en maken we meer ruimte
voor hemelwater, door vijvers en sloten te verbreden (indien
mogelijk in combinatie met natuurvriendelijke oevers) of door aanleg
van bijvoorbeeld wadi’s.
Binnen de kaders van het GRP wordt tevens aandacht besteed aan
belangrijke nieuwe beleidsontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, de
invoering van de omgevingswet en de overstap naar risico gestuurd
beheer.
Naast het reguliere rioolbeheer zijn we met de andere
waterkwaliteit- en kwantiteitbeheerders (regiogemeenten en
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) op zoek naar
financiële en technische optimalisatie van het rioolbeheer en
daaraan rakende beleidsvelden zoals water.
Dit doen we door gemeenschappelijke studies binnen het
samenwerkingsverband.
c. Water
De gemeente richt zich in samenwerking met het
hoogheemraadschap op: waterveiligheid; Kaderrichtlijn Water
(KRW), Waterbeheer 21e eeuw (WB21); grondwaterbeheer;
herinrichting en uitbreiding stedelijk gebied; recreatie; duurzaamheid
en verbetering van de belevingswaarde van water. Maatregelen
worden in goede samenwerking met het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier uitgevoerd. Het hoogheemraadschap is
verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer. Dit
betekent dat zij zorgen voor droge voeten (veiligheid), schoon en
voldoende water. De gemeente heeft een baggerplan voor de
watergangen in het bebouwde gebied. Uitgangspunt is een
baggercyclus van 10 jaar. De prioriteiten voor het baggeren worden
gelegd bij de doorstroming (afvoercapaciteit) en de baggerkwaliteit.
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In 2018 is de inventarisatie afgerond m.b.t. de gevolgen van het
overdragen van het beheer en onderhoud van ons stedelijk
watersysteem naar het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. In 2019 is samen met het hoogheemraadschap
een aanvullende beheertekening (waar extra onderhoud nodig is
t.o.v. het reguliere onderhoud) in overleg met de diverse
belanghebbenden opgesteld.
d. Groen en spelen
Het Groenbeleidsplan 2020 – 2029 wordt in 2019 opgestart en in
2020 vastgesteld. Het Bomenbeleidsplan uit 2016 zal als bijlage
worden toegevoegd aan dit Groenbeleidsplan. Hoofdthema’s zijn
groenstructuur, onderhoudskwaliteit, biodiversiteit en
bewonersparticipatie. Een fenomeen waar we de komende jaren
nadrukkelijk rekening mee moeten gaan houden is
klimaatverandering (klimaatadaptatie): extreme wateroverlast en
droogte, maar ook hittestress en de toename van fijnstof. PWN
heeft beleid om nieuwe drinkwaterleidingen aan te leggen onder
groene bermen in plaats van onder wegen, in verband met
opwarming en hittestress. Een groene inrichting zal daarom een
steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het speelbeleid wordt
uitgevoerd conform het Speelbeleidsplan 2012 – 2022. In 2019 is
een tussentijdse evaluatie van het speelbeleid uitgevoerd.
e. Accommodaties
In de Nota Vastgoed Portefeuille Management heeft uw raad het
onderhoudsniveau van het gemeentelijk vastgoed vastgesteld.
Hieruit voortvloeiend wordt in een meerjarenonderhoudsplanning
inzicht gegeven in de te verwachten onderhoudsuitgaven. Voor een
groot deel van de portefeuille wordt gewerkt met een
egalisatievoorziening. Niet alle gebouwen worden hierin
meegenomen. De Watertoren, De Beeck, Jan Ligthartstraat 4 en
strategische verwervingen binnen het project “Mooi Bergen” worden
gezien als aparte producten.

Beleidskader
Eind 2013 heeft de raad de nota Vastgoed Portefeuille Management
vastgesteld waarin onder andere wordt voorgesteld om de
samenstelling en het onderhoudsniveau van de vastgoedportefeuille
te herijken. Het gewenste onderhoudsniveau wordt conform de NEN
2767 standaard begroot. Hierin onderscheiden we de volgende
onderhoudsniveaus:
1. Het object dient in nieuwstaat te worden gehouden;
2. Het object dient in goede conditie te worden gehouden;
3. Het object dient in een redelijke conditie te worden gehouden;
4. Het object dient in matige conditie te worden gehouden;
5. Er wordt alleen onderhoud uitgevoerd als er problemen zijn;
6. Er is opdracht gegeven voor sloop.
Voor de meeste operationele objecten van de gemeente is het
onderhoudsniveau 3 of 4 van toepassing. Bij niveau 3 mag enige
veroudering wordt geaccepteerd, dit mag echter nooit het gebruik
beperken.
Meerjarenplanning en Financiën
Meerjarenonderhoudsplanningen worden op basis van 2-jaarlijkse
inspecties geactualiseerd. Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd
aan de voorziening ‘onderhoud gemeentelijke gebouwen en
woningen’. Het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed dat is
opgenomen in de egalisatievoorziening wordt conform planning
uitgevoerd. Jaarlijks worden de volgende
onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen
gepland:
- het buitenschilderwerk;
- de vervanging van technische installaties;
- bouwtechnische werkzaamheden
- het preventief onderhoud;
- klachtenafhandeling.
De schoolgebouwen vallen direct onder beheer en onderhoud van
de diverse schoolbesturen (is verder opgenomen in de paragraaf 1B
Samenleven / onderwijshuisvesting).
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f. Openbare verlichting
Het beleid openbare verlichting is in 2017 geactualiseerd. Deze is
voor de komende planperiode basis voor het vervangingsschema
van lampsoorten en masten binnen de gemeente (aan de hand van
de beheergegevens kwaliteit, levensduur, etc. en geplande integrale
projecten).

In de onderstaande tabel staat een overzicht van alle beleidsvelden
en belangrijkste aandachtpunten.
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PARAGRAAF D: FINANCIERING
1.
Inleiding
In deze paragraaf staat de gemeentelijke financieringsfunctie
centraal en de beheersing van bijbehorende risico’s. De
gemeentelijke treasuryfunctie voert financiële taken uit binnen de
kaders van de Wet financiering decentrale overheden (fido) en het
treasurystatuut. Allereerst wordt in deze paragraaf ingegaan op de
financieringsbehoefte. Daarna worden de verschillende risico’s en
de beheersing hiervan behandeld.
2.

3.
Risicobeheer
Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet)
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van
grote fluctuaties in de rentelasten. Teneinde een grens te stellen
aan de korte financiering (rentetypische looptijd tot één jaar) is in de
Wet fido de kasgeldlimiet opgenomen. De kasgeldlimiet wordt
berekend als een vastgesteld percentage (8,5%) van het
begrotingstotaal van de inkomsten. In de onderstaande tabel wordt
de ontwikkeling van de kasgeldlimiet per kwartaal weergegeven.

Financieringspositie

Omvang leningenportefeuille

Kwartaal

Kasgeldlimiet

Gem.
netto
saldo

Vrije
ruimte *)

Bedragen x € 1.000

Rek 17

Rek 18

Rek 19

Stand per 01-01

81.945

73.703

81.983

Nieuwe leningen

0

15.000

0

1

6.716

-187

6.903

8.242

6.720

7.467

2

6.716

-4.482

11.198

0

0

0

73.703

81.983

74.516

3

6.716

-10.364

17.080

2.590

2.291

2.133

Reguliere aflossingen
Vervroegde aflossingen
Stand per 31-12
Rentekosten

Door uitstel van projecten en investeringen is het in 2019 niet
noodzakelijk geweest om nieuw leningen aan te trekken.

4
6.716
-7.170
13.886
*) een min bedrag bij vrije ruimte betekent een kasoverschrijding.
Begrotingstotaal € 79,008 mln.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat we alle kwartalen ruim binnen
de norm zijn gebleven.
Renterisico vaste schuld (renterisiconorm)
De renterisiconorm is ingesteld om de rentegevoeligheid van de
leningenportefeuille met een rentetypische looptijd van langer dan
een jaar te beperken. De renterisiconorm wordt berekend als een
vastgesteld percentage (20%) van het begrotingstotaal van de
inkomsten.
Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld en op het
bedrag waarover renterisico wordt gelopen. Naast de
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renteherzieningen zijn hiervoor ook de herfinancieringen van
belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de
tijd te spreiden.
In onderstaande tabel wordt de renterisiconorm vergeleken met het
renterisico:
Bepaling rente risiconorm

2019

Rente risiconorm

15.802

Afgeloste leningen

7.467

Renteherziening

0

Ruimte onder rente risiconorm

8.335

De gemeente Bergen blijft ruim binnen de gestelde renterisiconorm.
Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico dat de tegenpartij niet aan haar
contractuele verplichtingen kan voldoen en dus aan de gemeente
zijn verstrekte lening niet terugbetaalt. In de volgende tabel worden
de bedragen van de verstrekte leningen weergegeven:
Verstrekte geldleningen
Bedragen x € 1.000
Stand per 01-01

Rek 17
12.265

Rek 18
10.046

Waarborgen en garanties
WSW leningen
Als het financieel niet goed gaat met een woningcorporatie
(bijvoorbeeld rente en aflossing worden niet meer betaald en de
borg dreigt te worden aangesproken), zijn er verschillende
vangnetten en buffers in het garantiestelsel:
- Primaire zekerheid: De financiële middelen van de
corporatie
- Secundaire zekerheid: de borgstellingsreserve van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)Tertiaire
zekerheid: de achtervangpositie van Rijk en gemeenten.
Alleen indien voorgaande zekerheden ontoereikend zijn,
moeten Rijk en gemeenten op verzoek van het WSW
renteloze leningen aan het WSW verstrekken.
De kans dat onze gemeente als achtervang wordt
aangesproken is bijzonder klein.

Rek 19
9.061

Investeringen
Desinvesteringen
Aflossingen/ afschrijvingen
Stand per 31-12
Rentebaten

2219

985

577

10.046

9.061

8.484

555

444

412
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Rentetoerekening
De gemeente Bergen hanteert het systeem van integrale
financiering. Dat wil zeggen dat er niet noodzakelijk een direct
verband bestaat tussen individuele investeringen en de financiering
van deze investeringen.
De berekening van de rekenrente is met ingang van 2018 verplicht
voorgeschreven. Eerdere toepassing was aanbevolen. Wij hebben
deze aanbeveling overgenomen via onderstaande tabel.
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PARAGRAAF E: BEDRIJFSVOERING
De Werkorganisatie BUCH is per 1 januari 2017 in werking
getreden. De BUCH is een bestuursrechtelijke rechtspersoon op
basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De Wgr
stelt dat bij de regeling waaraan uitsluitend colleges van
burgemeesters en wethouders deelnemen, een
bedrijfsvoeringorganisatie kan worden ingesteld in het geval de
regeling uitsluitend wordt getroffen ter behartiging van de sturing en
beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken
van de deelnemers. De BUCH is de bedrijfsvoeringorganisatie van
de gemeenten Bergen NH, Uitgeest, Castricum en Heiloo.
Aangezien bedrijfsvoering de enige taak is waarvoor de
gemeenschappelijke regeling is opgericht, kent de
gemeenschappelijke regeling derhalve ook maar één programma,
namelijk het programma bedrijfsvoering. Voor de verantwoording
over het programma bedrijfsvoering in 2019 verwijzen wij u naar de
jaarrekening 2019 van De BUCH.
Informatiebeveiliging en privacy
Gemeenten zijn verplicht om verantwoording af te leggen over de
informatieveiligheid (zogenaamde ENSIA). Uitgangspunt is de
horizontale verantwoording van het college aan de gemeenteraad.
In dit kader dient het college hierover in het jaarverslag een
passage op te nemen. De genoemde verantwoording vormt de
basis voor de verticale verantwoording aan de nationale partijen die
een rol hebben in het toezicht op de informatieveiligheid.
De collegeverklaring ENSIA 2019 met de verantwoording is uw raad
in het voorjaar van 2020 aangeboden. Daarin is tevens ingegaan op
de in 2019 gezette stappen op het gebied van informatiebeveiliging
en privacy en de beheersmaatregelen.
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PARAGRAAF F: VERBONDEN PARTIJEN

Om deze wensen van de gemeenten in de samenwerkingsverbanden te
waarborgen, willen de BUCH-gemeenteraden in een vroeg stadium actief
participeren in deze samenwerking.

ALGEMEEN
Een gemeente kan zelf bepalen hoe een gemeentelijke taak wordt
uitgevoerd. Zij kan hem uitvoeren of gezamenlijk met een aantal
regiogemeenten. Indien de gemeente ervoor kiest om taken in
gezamenlijkheid uit te voeren, worden zij vaak weggezet in een
zogenaamde ‘verbonden partij’.
In deze paragraaf wordt conform artikel 15 van het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) inzicht en informatie
verstrekt over de ontwikkelingen van alle partijen waarmee de gemeente
bestuurlijke en financiële banden onderhoudt.
Definitie verbonden partij?
Een verbonden partij is een privaat- of publiekrechtelijke organisatie
waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Wanneer
de verbonden partij een publiekrechtelijke rechtsvorm heeft, wordt
gesproken over een gemeenschappelijke regeling.
De gemeente heeft een bestuurlijk belang wanneer zij door
vertegenwoordiging zeggenschap heeft in het bestuur of door stemrecht.
De gemeente heeft een financieel belang wanneer aan een verbonden
partij een bedrag ter beschikking wordt gesteld, dat niet verhaalbaar is
wanneer de verbonden partij failliet gaat of wanneer de gemeente
aansprakelijk is voor een bedrag indien de verbonden partij haar
verplichtingen niet nakomt.

Op 28 januari 2016 is de nota Verbonden Partijen door uw raad
vastgesteld. Hierin zijn uitgangspunten opgenomen voor sturing,
beheersing en evaluatie van de samenwerkingsverbanden. Ook zijn de
rollen en verantwoordelijkheden van de raad en het college benoemd.
Voor meer informatie wordt verwezen naar deze nota.
Verbonden partijen gemeente Bergen
In 2019 nam onze gemeente deel in 16 verbonden partijen. In
onderstaande figuur en het schema hebben we alle verbonden partijen
voor u opgenomen.

Instellingen waarmee alleen een subsidierelatie is aangegaan zonder dat
het hiervoor beschreven bestuurlijk en financieel belang aanwezig is,
vallen buiten de definitie van verbonden partij.
Visie en kaders
De BUCH-gemeenten willen sturen op resultaten van de
gemeenschappelijke regelingen en vragen, met andere aangesloten
gemeenten, om een outputbegroting (outputfinanciering van producten).
Daarmee kan grip worden gehouden op de gewenste resultaten en
kunnen er resultaatverplichtingen worden afgesproken.
Wensen van individuele gemeenten kunnen worden gerealiseerd door
middel van dienstverleningsovereenkomsten (DVO).
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Ontwikkelingen landelijk

3

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Januari 2020 is de Wgr gewijzigd. De democratische legitimatie van de
gemeenschappelijke regelingen is versterkt door de mogelijkheden voor
gemeenten te verruimen om invloed uit te oefenen op de bestuursvoering
van de gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is de ruimte voor
differentiatie binnen gemeenschappelijke regelingen vergroot.

4

Ontwikkelingen regionaal
Informatievoorziening en uw kaderstellende rol
In het voorjaar 2018 zijn de uitkomsten van de werkgroep
informatievoorziening gepresenteerd aan de gemeenteraad en
aangenomen. In 2019 is uitvoering gegeven aan deze besluitvorming.
Toezicht verbonden partijen
Wanneer één of meerdere taken in verbonden partijen op afstand worden
gezet, betekent dit het organiseren van toezicht voor uw gemeente. De
ene verbonden partij brengt meer risico’s mee dan een ander, het
benodigde toezicht per verbonden partij verschilt daardoor.
Uitkomsten risico-inventarisatie
Per gemeenschappelijke regeling wordt jaarlijks een risico-inventarisatie
op zeven deelgebieden uitgevoerd. In de risico-inventarisatie worden de
volgende deelgebieden onderscheiden: omgeving, politiek-bestuurlijk
belang, governance, financieel belang, organisatie, control en kwaliteit en
flexibiliteit.

5
6
7
8

1
2

Gemiddeld risico
25-30

Naam verbonden partij

Rechtsvor
m

Gezondheidsdienst
Hollands Noorden (GGD)
Veiligheidsregio NoordHolland Noord (VRNHN)

Openbaar
lichaam
Openbaar
lichaam

Publiek/
privaat

Financiële
bijdrage
2019

Publiek

€ 969.000

Publiek

€ 2.388.000

10
11
12

13

15

Werkorganisatie BUCH
(BUCH)
Intergemeentelijke
Stichting Openbaar
Basisonderwijs (ISOB)
Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs
Noord-Holland Noord
(SOVON)
Ontwikkelingsbedrijf NHN
N.V. (ONHN)
N.V. Bank Nederlandse
gemeenten (BNG)
Duurzame energie
coöperatie regio Alkmaar
(DECRA)

16
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Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (RHCA)
Werkvoorzienings-schap
Noord Kennemerland
(WNK)
Vuilverbrandingsinstallatie
e.o. (VVI)
ISOB-raad

14

Hoog risico
>30

Cocensus

9

Qua risicoscores worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Laag risico
<25

Omgevingsdienst Noord
Holland-Noord
Recreatieschap
Geestmerambacht

Alliander

Openbaar
lichaam
Openbaar
lichaam
Openbaar
lichaam
Openbaar
lichaam
Openbaar
lichaam
Openbaar
lichaam
Gemeens
chappelijk
orgaan
Bedrijfsvo
eringsorg
anisatie

Publiek
Publiek

€ 6.720

Publiek

€ 774.000

Publiek

€ 135.000

Publiek

€83.000

Publiek

€ 100.000-

Publiek
Publiek

Stichting

Privaat

Stichting

Privaat

Naamloze
vennootschap
Naamloze
vennootschap
Besloten
vennootschap
Naamloze
vennootschap

€ 641.000

€ 22.531.888

Privaat
Privaat
Privaat
Privaat
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Verdiepende informatie per verbonden partij
Op de volgende pagina’s staat van alle verbonden partijen informatie over
het doel van de gemeenschappelijke regeling, actuele ontwikkelingen en
de bestuurlijke en financiële belangen.
Als hulpmiddel bij de financiële gegevens is een verkeerslichtenmodel
toegevoegd, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of de ontwikkeling
positief, gelijkblijvend of negatief is.
hulmiddel financiën
Als hulpmiddel bij de financiële gegevens is een verkeerslichtenmodel
toegevoegd, waarmee snel inzichtelijk wordt of de ontwikkeling positief is
of niet.

Aandelenkapitaal
Impuls bijdrage
Exploitatiebijdrage
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatieresultaat

Stijgt
Daalt
Daalt
Stijgt
Daalt
Stijgt

Blijft gelijk
Blijft gelijk
Blijft gelijk
Blijft gelijk
Blijft gelijk
Blijft gelijk

Daalt
Stijgt
Stijgt
Daalt
Stijgt
Daalt
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Deelnemende partijen

1. Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)
Vestigingsplaat
s
Alkmaar

soort

programma

Openbaar
lichaam

Programma 1b: Een sociale en vitale
gemeente-Samen-leven

Openbaar belang
Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele
gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking
in het samenwerkingsgebied.
Bijdrage beleidsdoelstellingen
De GGD voert de taken uit die die Wet Publieke Gezondheid opdraagt aan de
gemeenten.
Ontwikkelingen
(Markt)
Sinds 1 januari 2019 valt de uitvoering van het
ontwikkelingen
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder bestuurlijke
verantwoordelijkheid van gemeenten. De
uitvoeringsstructuur van het RVP verandert daarmee niet;
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
blijft verantwoordelijk voor inhoud, regie, coördinatie en
landelijke registratie van het RVP. De
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) blijft als
uitvoeringsorganisatie de vaccinaties toedienen.
Per 2020 is de Wet verplichte GGZ geïmplementeerd bij
de GGD HN.
Financiële
positie
Risico's

Gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum,
Den Helder, Drechterland, Enkhuizen,
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon,
Hoorn, Koggenland, Langedijk,
Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede
Broec en Texel

Bestuurlijk belang
Elk lid van het algemeen
Portefeuillehouder A. Tromp
bestuur heeft een aantal
Lid AB en DB
K. Valkering (plv)
stemmen afhankelijk van het
Stemverhouding
Bergen
4,1%
aantal inwoners van de
gemeente, welke het
BUCH
13,7%
vertegenwoordigt.
Financieel belang
Begroting
2018
2019 Ontwikkelingen
Aandelenkapitaal
€0
€0
Impuls bijdrage
€0
€0
Exploitatiebijdrage
€ 956.000
€ 969.000
Financiële positie
Jaarrekening
31-12-2018
31-12-2019 Ontwikkelingen
Eigen vermogen
€ 241.000
€ 1.600.000
Vreemd vermogen
€ 12.542.000
€ 15.448.000
Exploitatieresultaat
€ 328.000
€ 1.373.000
*excl. Veilig Thuis en kinderopvang

De GGD heeft eind 2019 een eigen vermogen van € 1,6
miljoen, resultaatbestemming 2019 is nog niet definitief
Mogelijk vindt de GGD onvoldoende aansluiting bij de
veranderende maatschappij. Het aandeel personele lasten
in de begroting van de GGD is substantieel, waardoor zij
minder flexibel op maatschappelijke ontwikkelingen kan
inspelen. De GGD komt in toenemende mate in de knel
met de bedrijfsondersteuning van haar primaire proces en
van het project Veilig Thuis.
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2.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

vestigingsplaats
Alkmaar

soort
Openbaar
lichaam

Programma
Programma 1: Een sociale en vitale
gemeente

Openbaar belang
Het uitvoeren van taken, die de schaal van de individuele gemeenten te
boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het
samenwerkingsgebied.
Deze taken zijn:
 Wettelijke taken uit de Wet veiligheidsregio’s;
 De ambulancezorg, echter niet voor BUCH gemeenten;
 In stand houden van het Veiligheidshuis;
 Overige door de aangesloten gemeenten opgedragen taken.
Gemeentelijk belang
Voor de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo zijn de belangrijkste
taken het organiseren en operationeel hebben van de brandweerzorg,
GHOR (regie en advisering geneeskundige hulp en
evenementenveiligheid), Meldkamer, risico- en crisisbeheersing en het
Veiligheidshuis. Voor de BCH gemeenten zijn de gemeentelijke belangen
bij de uitvoering van deze taken veelal gelijk.
Deelnemende
Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,
partijen
Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo,
Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk,
Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.
Ontwikkelingen
(Markt)
ontwikkelingen

een nieuw Regionaal Beleidsplan 2020-2023 dat begin
2020 aan de gemeenteraden voor een zienswijze is
aangeboden. Uiteindelijk wordt dit nieuwe beleidsplan
in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord vastgesteld.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft in 2019
samen met haar ketenpartners gewerkt aan het
hoofddoel ‘voorkomen van leed en schade’ zoals
verwoord in het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 van
de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit
hoofddoel stond bij alle uitgevoerde activiteiten in 2019
centraal. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
heeft in 2019 de nodige voorbereidingen getroffen voor

Op 14 mei 2019 is de nieuwe Meldkamer NoordHolland operationeel geworden. Ook de aansluiting op
de landelijk IV/ICT-omgeving is met succes uitgevoerd.
Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar
het einddoel: een netwerk van tien meldkamers in
Nederland, die gaan samenwerken volgens een
gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk
geprotocolleerd en multidisciplinair.
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord blijft zich
ontwikkelen naar een stabiele organisatie, waarin grip
op de begroting groter wordt en langetermijnplanning
betrouwbaarder.
Financiële positie De begroting 2021 presenteert een sluitend
meerjarenperspectief. De hoogte van de algemene
reserve bedraagt op 31 december 2019 € 1.897.000.
Risico's
- Door de verschillende (markt)ontwikkelingen blijft
de druk op de bestaande organisatie groot.
- De ICT-organisatie en de informatieveiligheid.
- De vertraging van de nieuwe centrale meldkamer.
- Overschrijden van de wettelijk vastgestelde
aanrijtijden voor brandweer en ambulance.
Bestuurlijk belang Bergen
Elk lid van het algemeen bestuur
Portefeuillehouder
P. Rehwinkel
heeft een aantal stemmen
en lid Algemeen
A. Tromp (plv)
afhankelijk van het aantal inwoners Bestuur
van de gemeente, welke het
Stemverhouding
vertegenwoordigt.
Bergen
5,7%
BUCH
13,4%

Pagina 67 van 118
Jaarstukken 2019 v2

.
……………………
Gemeente Bergen, raad 30 juni……………………
2019
………………….….

Financieel belang
Jaarrekening
Aandelenkapitaal
Impuls
Exploitatiebijdrage
Financiële positie
Jaarrekening
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatieresultaat

2018
€0
€0
€ 2.327.000

2019
€0
€0
€ 2.388.000

Ontwikkelingen

31-12-2018
€ 5.010.000
€ 53.311.000
€ 521.000

31-12-2019
€ 5.327.000
€ 51.688.000
€ 486.000

Ontwikkelingen
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3. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Vestigingsplaats
Hoorn

soort
Programma
Gemeenschap- Programma 3: Een leefbare
pelijke regeling
gemeente
Openbaar belang (doel verbonden partij)
De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de
uitvoering van hun taken op het gebied van:
- vergunningsverlening, toezicht en handhaving (milieu- en Wabo-taken),
voor bodem, water, lucht en geluid;
- duurzaamheid met betrekking tot de uitvoering van verplichte energie
audits door bedrijven en de beoordeling daarvan;
- de implementatie van de nieuwe omgevingswet;
- advisering bij bovenregionale en provinciale projecten in het kader van
duurzaamheid en milieu.
Gemeentelijk belang
Vanwege de specialistische kennis die nodig is voor de ondersteuning bij
milieuvraagstukken, is het efficiënter en van hogere kwaliteit om de vraag
van de deelnemende partijen te bundelen in plaats van dit per gemeente
in te vullen. De BCH gemeenten hebben samen 10% van de stemmen in
de OD NHN.
Deelnemende partijen
Gemeenten Alkmaar, Bergen,
Castricum, Den Helder,
Drechterland, Enkhuizen,
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands
Kroon, Hoorn, Koggenland,
Langedijk, Medemblik, Opmeer,
Schagen, Stede Broec, Texel en
Provincie Noord-Holland
Ontwikkelingen
(Markt)
- Door de groeiende economie is de vraag naar
ontwikkelingen
adviezen, toetsingen en andere opdrachten
gegroeid. Door een efficiëntieslag en verdere
professionalisering zijn de lumpsum bijdragen van de
deelnemers niet onder druk komen te staan;

- De OD NHN is bezig met de voorbereiding op de
Omgevingswet en is gestart met uitvoering van het
Masterplan ICT;
- De OD NHN heeft een bijdrage geleverd aan de
vorming van de Regionale Energiestrategie.
Financiële positie De jaarrekening 2019 sluit af met een positief resultaat
van € 31.841,-. Het AB van de OD NHN heeft besloten
om dit de volgende bestemming te geven:
- Een bedrag van € 19.725,- toe te voegen aan de
Algemene Reserve.
- Een bedrag van € 12.116,- toe te voegen aan de
bestemmingsreserve VTH-plustaken
Hiermee komt de Algemene reserve op € 321.489,-.
Dit is 2,29% van de lasten en voldoet als
weerstandsvermogen aan het gewenste percentage
van 2,5%.
Het resultaat van 2018 was uitzonderlijk hoog omdat
de uitvoering masterplan ICT was vertraagd. Het
resultaat van 2019 is in lijn met de verwachting.
Risico's
Door toenemende aanvragen en de druk op de
begroting is de werkdruk de afgelopen periode
gestegen. Bij de OD NHN daalt het
weerstandsvermogen de komende jaren.
De uitvoering van het Masterplan ICT loopt achter op
planning. De gevolgen van de invoering
Omgevingswet zijn nog niet duidelijk.
Bestuurlijk belang Bergen
Elk lid van het algemeen bestuur
heeft een vastgesteld aantal
stemmen, waarbij de stemverdeling
voor de gemeenten is gebaseerd
op de combinatie van
inwoneraantal en in te brengen
budget. Het aantal stemmen voor
de Provincie is gebaseerd op het in
te brengen budget.
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Portefeuillehouder
en lid Algemeen
Bestuur
Stemverhouding
Bergen
BUCH

K. Valkering
E. Bekkering
(plv)
4,0%
10,0%

.
……………………
Gemeente Bergen, raad 30 juni……………………
2019
………………….….

Financieel belang
Jaarrekening
Aandelenkapitaal
Impuls
Exploitatie
Financiële positie
Jaarrekening
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na
mutaties reserves

2018
€0
€0
€ 594.000

2019
€0
€0
€ 641.000

Ontwikkelingen

31-12-2018
€ 2.595.000
€ 4.118.000

31-12-2019
€ 3.142.000
€ 4.966.000

Ontwikkelingen

€ 1.365.000

€ 32.000
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4. Recreatieschap Geestmerambacht
Openbaar belang
Binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze gemeenschappelijke
regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegrond:
het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de
openluchtrecreatie;
het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk
milieu;
het tot stand brengen en onderhouden van het landschap.
Deelnemende partijen
Ontwikkelingen
(Markt)
ontwikkelingen

Financiële positie

Risico's

Gemeenten Alkmaar, Bergen,
Heerhugowaard en Langedijk.

Het recreatieschap is verantwoordelijk voor beheer
en uitvoering over het recreatiegebied
Geestmerambacht (Langedijk) en het recreatiegebied
Park van Luna (Heerhugowaard). De gemeente
Bergen draagt bij aan de exploitatie. Provincie NoordHolland en gemeente Schagen zijn per 1/1/2017
uitgetreden.
In 2019 heeft de gemeente Bergen besloten om per
1 januari 2022 uit te treden uit deze GR. Tot die tijd is
Bergen alleen agendalid en niet meer betrokken bij
de besluitvorming.
De bijdrage van gemeente Bergen is beperkt. Zij
geeft een vaste jaarlijkse bijdrage (wordt wel
geïndexeerd). Na de uittreding per 1-1-2022 blijft
Bergen een vaste bijdrage betalen van € 7.500 per
jaar (t/m 2030).
Met nog beschikbare HAL-fonds en de afkoopsom
van de provincie is er de eerste jaren voldoende
budget om de kosten van de exploitatie te dekken Er
is een participatietraject doorlopen om te komen tot
een visie over de toekomst (lange termijn) van de
recreatiegebieden en waar ontwikkelingen mogelijk
zijn.

De gemeente Bergen draagt conform de bestaande
overeenkomst geen risico voor tekorten als gevolg
van uitputting van het HAL-fonds.
Bestuurlijk belang
Elk lid van het algemeen bestuur
heeft één stem. Onze gemeente
heeft één lid in het Algemeen
Bestuur, de andere partijen hebben
ieder twee leden. Heerhugowaard,
Langedijk en Bergen hebben elk 1
stem per lid en Alkmaar heeft twee
stemmen per lid. Dit betekent dat
ook de invloed van onze gemeente
beperkt is.
Financieel belang
Jaarrekening
2018
Aandelenkapitaal
Impuls
Exploitatiebijdrage
Financiële positie
Jaarrekening
Eigen vermogen
Vreemd
vermogen
Resultaat vóór
resultaatbestemming
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Portefeuillehouder
Lid algemeen
bestuur
Stemverhouding
Bergen
BUCH

E. Bekkering
A. Tromp (plv)
11,1 %
11,1%

2019
€0
€0

Ontwikkelingen

31-12-2018
€ 8.318.000

31-12-2019
7.370.000

Ontwikkelingen

€ 245.000

205.000

€0
€0
€ 6.490

€ 649.000

-1.268.684

.
……………………
Gemeente Bergen, raad 30 juni……………………
2019
………………….….

5. Cocensus
Vestigingsplaats
soort
programma
Hoofddorp,
Openbaar
Programma 4: Een financieel
dependance
lichaam
gezonde gemeente
Alkmaar
Openbaar belang (doel verbonden partij)
Het efficiënt uitvoeren van de Wet WOZ en de gemeentelijke heffingen.
Cocensus verzorgt de heffing en inning van onroerende-zaakbelastingen,
rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, forensenbelasting,
precariobelasting en naheffing parkeerbelasting. Tevens verzorgt Cocensus
de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de behandeling van de
bezwaar en beroepschriften.
Gemeentelijk belang
Bewerkstelligen van risicoreductie en borging van de kwaliteit en
continuïteit van de uitvoering van de Wet WOZ en de gemeentelijke
heffingen.
Deelnemende
Gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom,
partijen
Beverwijk, Oostzaan en Wormerland, Alkmaar,
Bergen, Den Helder, Heerhugowaard en Langedijk.
Ontwikkelingen
(Markt)
Cocensus is een uitvoeringsorganisatie en formuleert
ontwikkelingen
geen eigen beleid. Wel ondersteunt Cocensus de
gemeenten desgevraagd bij de voorbereiding van
beleid. In januari 2020 zijn de overige BUCHgemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo tot de GR
Cocensus toegetreden.
In 2019 zijn reeds de werkzaamheden voor de WOZ
herwaardering en bezwaarafwikkeling door
Cocensus BUCH breed uitgevoerd. Daarnaast zijn de
werkzaamheden met betrekking tot de
bestandsconversie afgerond.
In 2018 is een start gemaakt met het project
vierkante meters: vanaf 2021 dient de waardering
van objecten plaats te vinden op basis van vierkante
in plaats van kubieke meters. Alle objecten worden in
een periode van 3 jaar opnieuw geïnventariseerd.
Hiervoor is in de exploitatie van Cocensus een
budget van € 300.000 jaarlijks opgenomen.

Cocensus heeft de beschikking over een kantoor in
Alkmaar en een kantoor in Hoofddorp. Per 31
december 2021 eindigt het huurcontract in
Hoofddorp.
Gekozen is om beide locaties samen te brengen, per
18 oktober 2019 is Cocensus eigenaar geworden van
het pand ‘De Trompet 2700’ in Heemskerk. Het pand
zal worden omgebouwd tot duurzaam kantoorpand,
oplevering zal naar verwachting begin 2021
plaatsvinden.
Financiële positie

Risico's

Over 2019 is een positief resultaat geboekt van
€ 99.412,-. In de vergadering van het algemeen
bestuur van 6 maart 2020 wordt bepaald hoe dit
overschot wordt verwerkt. Het weerstandsvermogen
is gelijk aan het eigen vermogen. Ultimo 2019
bedraagt het eigen vermogen € 205.311,-.
De deelnemende gemeenten staan garant bij
onverwachte, niet beïnvloedbare kosten. Het
resultaat over 2019 is positief en de begroting over
2020 en volgende jaren is sluitend. Er is geen
aanleiding om een financieel risico op te nemen bij
de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit.

Bestuurlijk belang
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Over 2019 is een positief resultaat geboekt van
€ 99.412,-. In de vergadering van het algemeen
bestuur van 6 maart 2020 is besloten dat hiervan een
bedrag van € 44.689,- word toegevoegd aan de
reserve. Het restant van € 54.723,- zal naar rato van
de bijdrage worden verdeeld onder de deelnemers.
Voor Bergen betekent dit een terugbetaling van
€ 3.214,-. Het weerstandsvermogen is gelijk aan het
eigen vermogen.
Ultimo 2019 bedraagt het eigen vermogen
€ 205.311,-, tezamen met de toevoeging van de
bovengenoemde van € 44.689,- bedraagt het eigen
vermogen precies € 250.000,-.

.
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Het algemeen bestuur kent vanuit
iedere gemeente één lid vanuit het
college. De stemverhouding is
afhankelijk van de hoogte van de
jaarlijkse bijdrage. Bergen heeft 2
stemmen Het totaal aantal stemmen
is 24.
Financieel belang
Jaarrekening
Bijdrage
Impuls
Exploitatie
Financiële positie
Jaarrekening
Eigen vermogen

Vreemd vermogen
Resultaat

Portefeuillehouder
en lid algemeen
bestuur.
Stemverhouding
Bergen
BUCH

2018
€ 746.200

2019
€ 774.000

€ 13.096.941

€ 13.804.728

31-12-2018
€ 205.311

31-12-2019
€ 205.311

€ 2.610.000

€ 5.630.000

€ 5.358

€ 99.412

A. Tromp
E. Bekkering
(plv)
8,33%
8,33%

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen
In maart 2020 is
besloten de reserve
vanuit het resultaat
2019 aan te vullen
tot € 250.000
Aankoop
kantoorpand
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6. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
vestigingsplaats soort
programma
Alkmaar
Openbaar
Programma 1: Een sociale en vitale
lichaam
gemeente
Openbaar belang (doel verbonden partij)
Uitvoering van de wettelijke taak van het beheer van het gemeentearchief.
De functie van het samenwerkingsverband is een regionaal kennis- en
informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis
door opbouw en beheer van een zo breed mogelijke collectie (regionaal)
van historisch bronnenmateriaal. Dit wordt op een zo actief mogelijke wijze
beschikbaar gemaakt voor een breed publiek.
Gemeentelijk belang
De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo hebben gelijke belangen bij
taken en uitvoering door het RHCA. Wel zijn er verschillen als het gaat om
bijvoorbeeld de hoeveelheid opgeslagen strekkende meters archief en
straks de digitaal beheerde archieven per gemeente.
Deelnemende partijen
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum,
Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo,
Hollands Kroon, Langedijk, Schagen, Texel
en het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier.
Ontwikkelingen
(Markt) ontwikkelingen

Financiële positie

Digitale informatie van lokale overheden wordt
sinds eind 2018 overgedragen aan het
elektronische bewaardepot (e-depot). Een aantal
gemeenten (Alkmaar en Den Helder) heeft de
eerste aansluiting voorbereid. Er zijn meerdere
inspectierapporten uitgebracht, die hebben
gerealiseerd in een actieplan. Er zijn
vervolginventarisaties uitgevoerd over de
verwachte opslag aan papieren en digitale
documenten (monitors). Toenemende digitale
dienstverlening o.a. beschikbaar stellen van
digitale bouwvergunningen voor meerdere
gemeenten. Hier is in 2019 verder aan gewerkt.
Met de in 2019 extra ingestelde
bestemmingsreserve voor het e-depot worden
eventuele tekorten in de begroting opgevangen.

Risico's
Bestuurlijk belang

Elk lid van het algemeen
bestuur heeft een aantal
stemmen afhankelijk van het
aantal inwoners van de
gemeente, welke het
vertegenwoordigt.
Financieel belang
Jaarrekening
Aandelenkapitaal
Impuls
Exploitatie
Financiële positie
Jaarrekening
Eigen vermogen
Vreemd
vermogen
Resultaat
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Het afgelopen jaar is met instemming van de
deelnemende gemeenten deze extra
bestemmingsreserve aangemaakt omdat de
gemeenten een eventueel negatief resultaat
anders dienen aan te vullen. Indien de reserve in
2023 niet helemaal is gebruikt, wordt het
overschot alsnog uitgekeerd aan de deelnemende
gemeenten.
- Minder opbrengsten aanvullende diensten
- Meerkosten realisatie E-depot
Portefeuillehouder
en lid algemeen
bestuur
Stemverhouding
Bergen
BUCH
2018

2019

€0
€0
€ 2.582.000

€0
€0
€ 2.658.000

31-12-2018
€ 303.000

31-12-2019
€ 422.000

€ 1.325.000

€ 976.000

€ 123.000

€ 135.000

E. Bekkering
A. Tromp (plv)
6,3%
20,8%
Ontwikkelingen

Ontwikkelingen
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7. Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK)
vestigingsplaats
soort
programma
Alkmaar
Openbaar
Programma 1: Een sociale en vitale
lichaam
gemeente
Openbaar belang (doel verbonden partij)
Doel is om in haar rechtsgebied de Wet Sociale Werkvoorziening (van 11
september 1997) uit te voeren. Het schap behartigt, met inachtneming van
hetgeen hierover in de regeling is bepaald, de belangen van de gemeenten
gezamenlijk en afzonderlijk met betrekking tot de uitvoering van de Wet. Het
richt zich op behoud, herstel en bevordering van arbeidsbekwaamheid, en
het in dienst nemen, c.q. bevorderen van uitstroom naar arbeidsplaatsen bij
andere werkgevers, van personen met een arbeidsbeperking.
Gemeentelijk belang
Goed werkgeverschap voor inwoners met een wsw-dienstbetrekking. In
het beginsel zijn de belangen van Bergen, Castricum en Heiloo gelijk.
Nuancering doet zich vooral voor in de verdeling van de financiële bijdrage
aan het WNK. Het aantal inwoners met een wsw-dienstbetrekking bij WNK
is van Castricum immers relatief lager dan die van Bergen en Heiloo.
Deelnemende partijen

In 2019 zijn 3 pilots uitgevoerd. Daarmee willen de
gemeenten meer inzicht krijgen in welke structuur het
antwoord kan geven op de vraag hoe de gemeenten dat
perspectief zo goed mogelijk gezamenlijk kunnen bieden
en dit tegelijk zo efficiënt mogelijk te organiseren. Daarbij
zien de gemeenten dat een robuuste en duurzame
weerbare organisatie nodig is om
conjunctuurontwikkelingen op te kunnen vangen. Dit vraagt
van gemeenten en de huidige WNK Personeelsdiensten
dat de koers wordt verlegd naar samenwerking die nog
meer gericht is op ontwikkelingsmogelijkheden van
inwoners. In januari 2020 zijn de pilots positief
geëvalueerd. Besluiten over verdergaande samenwerking
worden in 2020 verwacht.
Financiële
positie

Gemeente Alkmaar, Bergen,
Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en
Langedijk

Ontwikkelingen
(Markt)
ontwikkelingen

Het WNK-verdienmodel is getransformeerd van productie
naar dienstverlening. Alle bedrijfsonderdelen, met
uitzondering van Montage & Verpakking, zijn overgedaan
naar marktpartijen. Met deze marktpartijen zijn afspraken
gemaakt over levering van personeel, zowel met een wswdienstbetrekking als inwoners met een uitkering
Participatiewet, die door het WNK in opdracht van de
gemeenten worden begeleid richting werk.
In de afgelopen periode zijn de gemeenten Alkmaar,
Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en
Uitgeest meerdere malen bij elkaar gekomen en hebben de
volgende gezamenlijke visie geformuleerd op de
dienstverlening aan inwoners: de mogelijkheden
optimaliseren om mensen naar vermogen perspectief te
bieden en deel te laten nemen in de samenleving.
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Door natuurlijk verloop daalt het aantal SW-medewerkers
en de loonkosten met ongeveer 4% per jaar. Door instroom
van nieuwe medewerkers op basis van de Participatiewet
stijgen de loonkosten.
In de begroting 2020 wordt vooruitgelopen op een nog te
realiseren herpositionering van de WNK
Personeelsdiensten in de regionale sociale infrastructuur.
Desondanks wordt voor 2020 en ook de daarop volgende
jaren een structureel tekort voorzien op de uitvoering van
de WSW van 550k. Inmiddels zijn de effecten van een
mogelijke herpositionering in de Kadernota 2021 buiten
beschouwing gebleven als gevolg waarvan nu een
realistisch verlies van 1.222k in 2021 wordt geraamd.
Vastgesteld moet worden dat het in 2014 gestelde doel, de
budget-neutrale uitvoering van de WSW, niet haalbaar blijkt
te zijn. Oorzaken zijn enerzijds het feit dat het aantal WSW
medewerkers dat gedetacheerd kan worden lager is dan
destijds werd aangenomen, anderzijds heeft toenemende
wet- en regelgeving de inzet van extra formatie
stafondersteuning noodzakelijk gemaakt.
Een definitieve keuze over de regionale samenwerking op
het gebied van de Participatiewet kan effecten hebben op
het resultaat van de WNK Personeelsdiensten.
.
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Risico's

Verhouding opdrachtportefeuille van publieke en private
opdrachtgevers;
- loopt de afbouw van de rijksbijdrage gelijk aan de
afbouw van de WSW populatie in de komende jaren;
- ontwikkelingen rondom de Participatiewet en Wet Werk
en Inkomen;
- financiële en politieke gevolgen van
toekomstverkenning voor de positie van de
deelnemende gemeenten en de terugbetaling van de
transitiebijdrage aan gemeenten.
-

Bestuurlijk belang Bergen
Elk lid van het bestuur heeft een
aantal stemmen afhankelijk van het
aantal inwoners van de gemeente,
welke het vertegenwoordigt.
Financieel belang
Jaarrekening
Aandelenkapitaal
Impuls
Exploitatie
Financiële positie
Jaarrekening
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

Portefeuillehouder
en lid bestuur
Stemverhouding
Bergen
BUCH

2018

2019

€0
€0
€0

€0
€0
€ 83.000

31-12-2018
€ 71.000
€ 4.736.000
€ 71.000

31-12-2019
€0
€ 4.994.000
€ -420.000

A. Tromp
K. Valkering (plv)
10%
40,0%
Ontwikkelingen

Ontwikkelingen
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8. Vuilverbrandingsinstallatie e.o. (VVI)

Alkmaar

Openbaar
lichaam

de komende jaren relatief weinig effect hebben. Op
termijn is het mogelijk dat de gemeente minder
garantstellingsprovisie ontvangt.
- HVC is met de aandeelhouders in gesprek over de
financiering van o.a. de collectieve taken van HVC mb.t.
“Van Gas Los”;
- om voldoende weerstandsvermogen op te bouwen
wordt de komende jaren geen dividend uitgekeerd.

Vuilverbrandings
installatie
(V.V.I.) Alkmaar
e.o.leefbare gemeenteProgramma 3c: Een
Duurzaamheid en milieu

Openbaar belang
Verwerking van de door de deelnemende gemeenten ten gevolge van de
Afvalstoffenwet verkregen afvalstoffen. Deelnemers zijn verbonden in de
VVI, zij is aandeelhouder in het afvalbedrijf HVC.
Bijdrage beleidsdoelstellingen
Toezicht en zeggenschap van deelnemende gemeenten beheren in het
afvalbedrijf HVC. Hiermee wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke
taken die voortvloeien uit de Afvalstoffenwet.
Ontwikkelingen
(Markt)
- Inzetten op scheiding en verlaging aanbod rest afval.
ontwikkelingen - verminderd aanbod huishoudelijk restafval
compenseren met bedrijfsafval en aanvullen met import
restafval;
- opwekken elektriciteit en warmte door verbranding
restafval:
- inzet andere duurzame bronnen, waaronder
geothermie, t.b.v. warmtevoorziening;
- duurzame elektriciteitsproductie met behulp van o.a.
zon en wind;
- gebruik van de vergistingsinstallatie bij het verwerken
van GFT (opwekken groen gas);
- inzet voorscheidingsinstallatie, waarmee afval uit
gebieden, waar bronscheiding geen haalbare optie is,
gesorteerd kan worden;
- m.i.v. 2018 is de hoofdelijke garantstelling gewijzigd in
pro rata.

Risico's

- Op lange termijn onzekerheid afvalaanbod t.b.v.
afvalverbrandingsinstallaties;
- afhankelijkheid van marktontwikkelingen energie en
secundaire grondstoffen.
Deelnemende partijen
Gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum,
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk,
Uitgeest en Wormerland.
Bestuurlijk belang Bergen
Elk lid van de Algemene Raad heeft Portefeuillehouder E. Bekkering
een aantal stemmen afhankelijk van en lid Algemene
K. Valkering
het aantal inwoners van de
Raad
(plv)
gemeente, welke het
Stemverhouding
vertegenwoordigt
Bergen
11,3%
BUCH
33,2%
Financieel belang
Begroting
Aandelenkapitaal
Impuls bijdrage
Exploitatiebijdrage ¹
Financiële positie
Jaarrekening
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatieresultaat

2018
€0
€0
€ 97.000-

2019
€0
€0
€ 100.000-

Ontwikkelingen

31-12-2018
€ 24.000
€ 2.552.000
€0

31-12-2019
€ 24.000
3.682.000
€0

Ontwikkelingen

Financiële
positie

- Het afvalbedrijf HVC wil het aantal garant gestelde
leningen door gemeenten terugdringen. Eerst worden
de ‘niet- gegarandeerde’ leningen afbetaald, daarna de
gegarandeerde leningen. Voor de
garantstellingsprovisie zal het afbetalen van de leningen
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9.

Gemeenschappelijk orgaan Intergemeentelijk Stichting
Openbaar Basisonderwijs (ISOB-raad)

vestigingsplaats
Castricum

soort
programma
Openbaar
Programma 1: Een sociale en vitale
orgaan
gemeente
Openbaar belang (doel van de verbonden partij)
De ISOB-raad coördineert en oefent de bevoegdheden van de raad uit als
bedoeld in artikel 48 WPO en in de statuten van de stichting, met
uitzondering van de opheffing van de scholen, de wijziging van de statuten,
de ontbinding van de stichting of de terugvordering van de scholen. Dit
blijven bevoegdheden van de gemeenteraden.
Gemeentelijk belang
Gemeente heeft de taak tot instandhouding openbaar onderwijs. De
Stichting ISOB is het schoolbestuur, de ISOB-raad ziet namens de
gemeenteraden toe op de taakuitvoering. Naast de ISOB-raad is er een
Raad van Toezicht die toezicht houdt op het college van bestuur. In alle
BUCH gemeenten heeft Stichting ISOB openbare scholen.
Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang
Elk lid van de ISOBraad heeft één stem.

Gemeente Alkmaar, Bergen,
Castricum, Heiloo en Uitgeest.
Vertegenwoordiging
portefeuillehouder
Stemverhouding
Bergen
BUCH

A. Tromp
K. Valkering (plv)
20,0%
80,0%

Financieel belang
De gemeente draagt momenteel financieel niet bij aan de regeling. De
gemeente heeft uit hoofde van de Wet primair onderwijs wel verplichtingen
die zijn overgedragen aan de ISOB. Mocht de ISOB hierin tekort schieten,
blijft de wettelijke verplichting voor de gemeente wel staan.
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10. Werkorganisatie BUCH
vestigingsplaats
Uitgeest

soort
Werkorganisatie

programma
Programma 4: Een financieel
gezonde gemeente
Openbaar belang (doel verbonden partij)
De regeling wordt getroffen ten behoeve van het bewerkstelligen van een
krachtige en professionele uitvoering door de werkorganisatie van de door de
gemeente opgedragen taken. Daarmee biedt de werkorganisatie een
kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de
‘klanten’ van de gemeenten: inwoners, bedrijven en instellingen.
Gemeentelijk belang
In de werkorganisatie BUCH is al het ambtelijk personeel en zijn de kosten
van bedrijfsvoering van de vier gemeenten ondergebracht. De gemeente is
voor de dienstverlening aan de inwoners, instellingen en ondernemers als
aan de politieke organisatie afhankelijk van de werkorganisatie BUCH.
Deelnemende partijen
Gemeente Bergen, Castricum, Heiloo
en Uitgeest.
Ontwikkelingen
(Markt)
2019 was een intensief jaar waarin stappen zijn gezet in de
ontwikkelingen doorontwikkeling van de werkorganisatie. De DVO’s zijn
gesloten tussen gemeenten en werkorganisatie en worden
nu nader uitgewerkt.
Het traject Hostmanship is in volle gang. Per team hebben
zich ‘hosts’ beschikbaar gesteld die specifiek getraind gaan
worden.
Inwoners en ondernemers van de BUCH-gemeenten zijn
iets meer tevreden over de dienstverlening dan drie jaar
geleden. Ook vergeleken met andere gemeenten doen we
het goed. Dat blijkt uit de grootschalige Burger- en
Ondernemerspeiling 2019.
De huisvestingsvisie ligt nu begin 2020 voor bij het bestuur
van de werkorganisatie BUCH. Gedurende 2019 is de
basis gelegd voor deze visie door zeer gedegen onderzoek
te doen en verschillende varianten te benoemen.
In 2019 hebben de interne bedrijfsvoering programma’s
“Top dienstverlener”, “Van buiten naar binnen”, “Financieel
gezond”, “Goed werkgeverschap”, “Regionaal sterk en

Financiële
positie

Risico's

Bestuurlijk belang

Verkoop bovenwettelijke verlofuren
Complexiteit ICT infrastructuur
Toename ziekteverzuim
Niet verlengen tijdelijke dienstverbanden
Niet voldoen aan aanbestedingsregels.

Elk lid van het algemeen bestuur
heeft één stem.

Portefeuillehoud
er en leden
bestuur
Stemverhouding
Bergen
BUCH

Financieel belang
Jaarrekening
Aandelenkapitaal
Impuls bijdrage
Exploitatiebijdrage
Financiële positie
Jaarrekening
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
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betrouwbaar” en “Duurzame bedrijfsvoering” verder vorm
gekregen en zijn er al resultaten geboekt.
In 2019 is er geen beroep gedaan op de financiële markt
en zijn er geen geldleningen aangetrokken. Ook zijn er
geen geldleningen verstrekt. De Werkorganisatie BUCH
heeft in 2019 alleen gebruik gemaakt van kasgeldleningen.

P. Rehwinkel
K. Valkering
E. Bekkering (plv)
A.Tromp (plv)
25,00%
100,00%

2018
€0
€0
€ 21.260.000

2019
€0
€0
€ 22.531.888

Ontwikkelingen

31-12-2018
€0
€ 17.479.000
€0

31-12-2019
€0
€ 10.485.000
€0

Ontwikkelingen
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11. Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB)
vestigingsplaats
Castricum

soort
Stichting

programma
Programma 1: Een sociale en vitale
gemeente
Openbaar belang (doel verbonden partij)
Het in stand houden van openbare scholen voor primair onderwijs als
bedoeld in artikel 48 van de WPO.
Gemeentelijk belang
Gemeente heeft tot taak de instandhouding van het openbaar onderwijs.
Deelnemende partijen
Gemeente Alkmaar, Bergen,
Castricum, Heiloo en Uitgeest.
Ontwikkelingen
(Markt)
De ISOB staat voor de uitdaging om kwalitatief goed
ontwikkelingen
onderwijs te geven op haar scholen, dat betaalbaar en
organiseerbaar is. De afname van het aantal leerlingen
maakt dat het formeren op de scholen een steeds
grotere uitdaging wordt. Tevens nemen de vaste lasten
een steeds groter deel van het budget in beslag. De
voorgenomen inkrimping van het personeel in verband
met de leerlingenkrimp is bereikt. Er is geïnvesteerd
om met de schooldirecteuren een verbetering
bedrijfsvoering en de planning & control cyclus door te
voeren. Daarnaast wordt er steeds meer met andere
schoolbesturen gekeken hoe in gezamenlijkheid een
dekkend aanbod van onderwijs geboden kan worden.
Financiële positie
Het financieel jaarverslag 2018 laat per saldo een
nadelig exploitatieresultaat zien van € 789.240,-. De
belangrijkste tegenvallers zijn de hogere personeelskosten die zijn met € 650.000,- gestegen t.o.v.
2017. Dit als gevolg van de nieuwe CAO, de inzet
werkdrukmiddelen, de vorming van een voorziening
voor langdurig zieken en de hogere inzet van extern
personeel. Ook zijn er lagere huurbaten ontvangen en
zijn de kosten van afschrijvingen toegenomen.
Ondanks dat tonen de cijfers van
weerstandsvermogen (om risico’s te dragen) van
21,56%, van de solvabiliteit van 74,52%, van liquiditeit
van 2,5 en huisvestingsratio (huisvestingslasten t.o.v.

totale lasten) van 6,71 dat ISOB op 31 december 2018
financieel gezond is.
Risico’s

Hogere kosten door inzet extern personeel
Hogere kosten onderwijshuisvesting doordat ISOB
langer dan verwacht een schoolgebouw blijft
gebruiken. Door afname leerlingen neemt de
leegstand toe, dit is punt van aandacht.
 Hogere kosten door hoog ziekteverzuim.
 De Inspectie van het Onderwijs heeft een bijzonder
onderzoek ingesteld naar de rechtmatige
verkrijging van de bijzondere bekostiging van de
samenvoeging van de Paltrok en de Wissel in
2014. De ontvangen bekostiging ad € 384.000,hoeft niet te worden terugbetaald. De nog te
ontvangen bedragen zijn vanaf 2017 stopgezet.
ISOB gaat hierover in beroep bij de rechtbank.
Bestuurlijk belang Bergen
De ISOB raad heeft het recht
van zienswijzen op de begroting
en de jaarrekening. Daarnaast
heeft de ISOB raad
informatierecht

Vertegenwoordigend
portefeuillehouder
Stemverhouding
Bergen
BUCH

A. Tromp
K. Valkering
(plv)
20,0%
80,0%

Er is geen financieel belang
Financiële positie
Jaarrekening
Eigen vermogen *
Vreemd
vermogen *
Resultaat *
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Er is nog geen jaarrekening 2019 opgesteld
31-12-2017
31-12-2018 Ontwikkelingen
€4.296.000
€3.881.000
€3.086.000

€2.956.000

€ 436.000-

€ 789.240
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12. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord
(SOVON)
vestigingsplaats soort
programma
Castricum
Stichting
Programma 1: Een sociale en vitale
gemeente
Openbaar belang (doel verbonden partij)
Het openbaar voortgezet onderwijs is een wettelijke taak voor de
gemeente. Deze is gemandateerd aan SOVON. De gemeente dient hier
toezicht op te houden.
Gemeentelijk belang
SOVON is bestuur van de Berger Scholengemeenschap (BSG)
Deelnemende
Gemeente Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard,
partijen
Hollands Kroon.
Ontwikkelingen
(Markt)
In Bergen is een Integraal Huisvestingsplan
ontwikkelingen
Onderwijs opgesteld. Onder externe begeleiding is er
voor de voortgezet onderwijs scholen in regio
Alkmaar voor 4 jaar een regionaal plan onderwijs
(RPO) opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over
aanbod onderwijshuisvesting ten aanzien van de
krimp van leerlingen.
In het IHP van Bergen staat dat de Berger
Scholengemeenschap in 2022/2023 mogelijk
gerenoveerd wordt.
De nieuwbouw van het Huygenscollege in
Heerhugowaard is in 2019 gerealiseerd.
Financiële positie
De cijfers van exploitatieoverzicht SOVON zijn
gemiddeld positief. Meerjarenbegroting van SOVON
laat een dalende trend zien, veroorzaakt door de
verwachte leerlingendaling en het hoge
ziekteverzuim. SOVON neemt maatregelen om op
onderstaande risico’s te anticiperen. Het resultaat
wordt vooral ingezet voor werkdruk verlichting. Het
weerstandsvermogen is vooralsnog voldoende om
negatieve resultaten op te vangen.
Risico's
- Daling inkomsten door daling aantal leerlingen
- Hoge ziekteverzuim.
- Onvoldoende compensatie voor personele lasten

Bestuurlijk belang

Gemeente Alkmaar behartigt het
Portefeuillehouder A. Tromp
bestuurlijk belang namens de
K. Valkering
deelnemende gemeenten. Bij
(plv)
statutenwijziging en ontbinding van
de stichting raadpleegt Alkmaar
onze gemeenteraad.
Financieel belang: gemeente draagt niet bij aan financiële positie.
Jaarrekening
Ontwikkelingen
2017
2018
Aandelenkapitaal
Impuls
Exploitatie
Financiële positie
opgesteld
Jaarrekening
Eigen vermogen
Vreemd
vermogen
Resultaat
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Aantrekken van goed gekwalificeerd personeel
Leegstand door daling leerlingen
Bouwheerschap van nieuwbouw HHW
“Onbetrouwbare” overheid door wisselend beleid
op financieel gebied
Claims op naar aanleiding van AVG.

€0
€0
€0
€0
€0
€0
Er is nog geen jaarrekening 2019
31-12-2017
€ 18.130.000

31-12-2018
€ 22.880,668

€ 43.522.000

€ 36.221.789

€2.296.000

€ 4.750.540

Ontwikkelingen
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13. Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN)
vestigingsplaats soort
programma
Alkmaar
Naamloze
Programma 2b: Een aantrekkelijke
vennootschap
gemeente-Economische vitaliteit
Openbaar belang
a. Versterking van de strategische organisatie van de onderlinge
afstemming tussen ondernemers, onderwijsinstellingen,
kennisinstellingen en lokale en provinciale overheden in de regio
Noord-Holland Noord;
b. bevorderen van samenwerking van gemeenten in Noord-Holland Noord
op het gebied van economie en toerisme met elkaar en gezamenlijk met
andere regio’s in Nederland.
Gemeentelijk belang
Het ONHN ontvangt jaarlijks een opdracht van de gemeenten in NHN en de
Provincie NH met als doel de regionale economie te stimuleren. Een
gemeente heeft er belang bij dat een bedrijf zich in de regio vestigt,
aangezien dit positieve gevolgen heeft voor de lokale werkgelegenheid.
Door de regionale positie staat Het ONHN staat midden in de wereld van
investeerders, ondernemers en overheid en vervult een belangrijke
signalerings- en verbindingsrol.
Ontwikkelingen
(Markt)
Het ONHN wordt gecontinueerd en versterkt gedurende
ontwikkelingen
de periode 2019-2025. Hiervoor is een
dienstverleningsovereenkomst en
aandeelhoudersovereenkomst getekend door alle
aandeelhouders. Het ONHN wordt ingezet als
uitvoeringsorganisatie voor deze regionaal economische
samenwerking.
Vanaf 2019 is ook voor de destinatiemarketing
‘Holland boven Amsterdam’ een opdracht aan het ONHN
gegeven voor een periode van 4 jaar.
.

Financiële positie

De bijdrage aan ONHN is 50% van de provincie en 50% van
de gemeenten, gerelateerd aan het inwoneraantal
Risico's
Er bestaat een mogelijkheid tot uittreden, met een
opzegtermijn van twee jaar. Dan kan het ONHN haar rol niet
meer waarmaken.
Deelnemende partijen
Provincie N-H, Gemeente Alkmaar, Bergen,
Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen,
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn,
Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer,
Schagen, Stede Broec en Texel.
Bestuurlijk belang
Elk lid van het algemeen
Portefeuillehouder
E. Bekkering
bestuur heeft een aantal
A. Tromp (plv)
stemmen afhankelijk van het
aantal aandeel de gemeente
bezit.
Financieel belang
Jaarrekening
2017
2018 Ontwikkelingen
Aandelenkapitaal
€0
€0
Impuls bijdrage
€0
€0
Exploitatiebijdrage
€0
€0
Financiële positie
Jaarrekening
31-12-2017
31-12-2018 Ontwikkelingen
Eigen vermogen
€ 806.000
€ 843.000
Vreemd vermogen
€ 2.087.000
€ 2.545.000
Exploitatieresultaat
€ 83.942€ 37.000
Er is nog geen jaarrekening 2019 ontvangen.
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14. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Den Haag

Naamloze
vennootschap

Risico’s

Programma 4: Een financieel
gezonde gemeente

Openbaar belang
Behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en
semipublieke domein en behalen van een redelijk rendement voor de
aandeelhouders. Voorwaarden voor het realiseren van deze doelstellingen
zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van
een scherpe inkooppositie en een zo effectief en efficiënt mogelijke
bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan
de kernactiviteiten van BNG.
Bijdrage beleidsdoelstellingen
Een gezonde financiële positie en verantwoorde gemeentelijke lasten.
Ontwikkelingen
(Markt)
In het eerste halfjaar 2019 is de nettowinst gedaald
ontwikkelingen
met 38%. Als gevolg van de gedaalde rentetarieven
is er een lager resultaat van de financiële transacties
en het renteresultaat. De solvabiliteitsratio’s zijn
nagenoeg onveranderd gebleven.
Gemeenten investeren in verduurzaming, klimaatadaptatie en vernieuwing en onderhoud van
maatschappelijk vastgoed.
De kredietvraag van de klanten van BNG Bank
neemt toe. Opvallend daarbij is de bovengemiddelde
vraag naar langlopende leningen, tot soms wel 50
jaar.
De kredietverlening aan woningcorporaties ontwikkelt
zich met een beperkte stijging van de
kredietportefeuille. De kredietverlening aan de
zorgsector is fors gestegen.
Financiële positie

Deelnemende
partijen
Bestuurlijk belang
Stemrecht is
afhankelijk van het
aandelenbezit van
de gemeente
Financieel belang
Begroting

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend
overheden. De staat is voor de helft aandeelhouder
van de aandelen, de andere helft is in handen van
gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.
Portefeuillehouder

A.Tromp
E. Bekkering (plv)

Stemverhouding

Bergen

0,02%

BUCH

0,16%

2018

2019

Aandelenkapitaal
Impuls bijdrage
Exploitatiebijdrage
Financiële positie
Jaarrekening

€ 375.000
€0
€0

€ 375.000
€0
€0

31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatieresultaat

€ 4.990.000.000
€ 132.519.000.000
€ 337.000.000

€ 4.887.000.000
€ 144.802.000.000
€ 163.000.000

Ontwikke
-lingen

Ontwikke
-lingen

Van de aandelen BNG Bank is 50% in bezit van het
rijk en 50% van gemeenten en provincies. We
hebben 149.994 aandelen in ons bezit met een
nominale waarde van € 2,50 per stuk. In 2019 is over
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het jaarresultaat een dividenduitkering geweest van
€ 1,27 per aandeel. Het dividend wordt echter in
verband met de maartregelen rondom het
Coronavirus niet of pas later in het jaar uitgekeerd.
Gevoeligheid van het renteresultaat voor politieke en
economische ontwikkelingen binnen de Europese
Unie.

.
……………………
Gemeente Bergen, raad 30 juni……………………
2019
………………….….

15. Coöperatief Stimuleringsfonds Duurzame
Energie

een langere termijn zijn waarde. Publieke middelen
worden optimaal ingezet en kan de regio blijven
financieren in verschillende projecten.
Risico's

vestigingsplaats soort
programma
Castricum
Coöperatie met
Programma 3b: Een leefbare
uitgesloten
gemeente-Duurzaamheid en milieu
aansprakelijkheid
Openbaar belang
Het aanjagen van duurzame projecten via investeringen, waarna de
opbrengsten uit deze projecten revolverend worden geïnvesteerd. Hiermee
wordt een toenemende bijdrage aan de regionale
duurzaamheidsdoelstellingen geleverd. Het fonds richt zich op duurzame
projecten met een regionale uitstraling.
Gemeentelijk belang
De deelnemende gemeenten hebben zich tot doel gesteld de uitstoot te
verminderen en energie duurzaam op te wekken, in lijn met het
Klimaatakkoord. De projecten van DECRA dragen daaraan bij. Het fonds
heeft de ambitie om inwoners en bedrijven de gelegenheid te geven te
participeren in de duurzame projecten waarin het fonds investeert.
Ontwikkelingen
(Markt)
In 2018 is DECRA in zee gegaan met bureau Econnetic
ontwikkelingen en is het project Zon op bedrijfsdaken in gang gezet. Dit
behelsde o.a. het benaderen van bedrijven met het
verzoek tot deelname (doel plaatsen van zoveel mogelijk
zonnepanelen op de bedrijfsdaken).
In het 2e kwartaal van 2019 is hier een vervolg aan
gegeven, met tegenvallende resultaten. Vervolgens is
besloten het project af te sluiten.
Financiële
positie

Projecten sluiten niet of onvoldoende aan bij wensen en
behoeften van de markt en burgers. Projecten leveren
onvoldoende rendement op om de coöperatie in stand te
houden.

Deelnemende partijen

Gemeente Alkmaar, Bergen,
Castricum, Heerhugowaard, Heiloo,
Uitgeest en NV HVC.

Bestuurlijk belang
Elk lid van het algemeen
Portefeuillehouder
E. Bekkering
bestuur heeft een aantal
en lid algemeen
K. Valkering (plv)
stemmen zoals vooraf in de
bestuur.
oprichtingsakte is vastgesteld.
Stemverhouding
Gemeente Bergen heeft 2
Bergen
10%
stemmen.
BUCH
35%
Financieel belang
Jaarrekening
2017
2018 Ontwikkelingen
Aandelenkapitaal
€0
€0
Impuls bijdrage
€0
€0
Exploitatiebijdrage
€0
€0
Financiële positie
Jaarrekening
31-12-2017
31-12-2018 Ontwikkelingen
Eigen vermogen
€ 511.000
501.000
Vreemd vermogen
€ 4.000
10.000
Exploitatieresultaat
€ 13.000
-11.000
Er is nog geen jaarrekening 2019 ontvangen

Het fonds is een revolverend fonds. Het fonds houdt zich
na de eerste storting in stand met de winsten uit
duurzame energie projecten. Door deze wijze van
financiering behoudt het kapitaal van de coöperatie over
Pagina 84 van 118

Jaarstukken 2019 v2

.
……………………
Gemeente Bergen, raad 30 juni……………………
2019
………………….….

Risico's
16. Alliander
Rotterdam

Naamloze
vennootschap

Programma 4: Een financieel
gezonde gemeente

Openbaar belang
Alliander is werkzaam op het gebied van energievoorziening, waaronder
het produceren, in- en verkopen, transporteren, distribueren en leveren van
elektriciteit, gas, warmte en koude, alsmede het aanleggen, beheren en
exploiteren van netwerken. Voorts is Alliander gericht op het bevorderen
van doelmatig en zuinig energiegebruik en het verzorgen van voorlichting
daarover, evenals op het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe
energieproducten en energiediensten.
Bijdrage beleidsdoelstellingen
Gericht op het, op termijn, energieneutraal maken van de gemeente, door
de vraag naar energie te verminderen en overige energie op te wekken met
duurzame bronnen.
Ontwikkelingen
(Markt)
Net als in 2018 groeide in 2019 de economie en ging de
ontwikkelingen energietransitie in de volgende versnelling.
2019 heeft een dubbele boodschap. Enerzijds haalde
Alliander de hoogste productie ooit. Anderzijds werd in
2019 in Nederland echt duidelijk dat er grenzen zijn aan
wat het elektriciteitsnet aan kan. Daarvoor zullen eerst
uitbreidingen van bestaande of geheel nieuwe
elektriciteitsstations gerealiseerd moeten worden. Dat kost
tijd, vanwege de doorlooptijd van vergunningsprocessen
en vanwege het grote tekort aan technici in Nederland.
Financiële
positie

Discussie marktordening
Cybercriminaliteit en scheiding privacy energiedata
Onvoldoende lange termijnoriëntatie van regelgeving
Krapte technische arbeidscapaciteit
Lange termijn financierbaarheid
Deelnemende Gemeente Alkmaar, Bergen, Den Helder, Drechterland,
partijen
Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon,
Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer,
Schagen, Stede Broec, Texel
Bestuurlijk belang
Stemrecht is
Portefeuillehouder
E. Bekkering
afhankelijk van
het
aandelenbezit
Stemverhouding
Bergen
6,1%
van de
BUCH
10,0%
gemeente
Financieel belang
Jaarrekening
Ontwikkeling
2018
2019
Aandelenkapitaal
Impuls bijdrage
Exploitatiebijdrage
Financiële positie
Jaarrekening
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatieresultaat

€ 1.204.000
€0
€0
31-12-2018
€ 4.129.000.000
€ 4.216.000.000
€ 334.000.000

€ 1.204.000
€0
€0
31-12-2019
€ 4.224.000.000
€ 4.567.000.000
€ 253.000.000

Ontwikkeling

Het resultaat exclusief bijzondere posten bedraagt over
2019 € 267 miljoen en is hiermee € 6 miljoen hoger dan in
2018. De totale kosten stegen beperkt naar € 1.591
miljoen (2018: € 1.572 miljoen) en de totale investeringen
van Alliander bedroegen € 834 miljoen in 2019 (2018:
€ 731 miljoen). De goede kredietwaardigheid van
Alliander is bevestigd door kredietbeoordelaars S&P en
Moody’s.
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PARAGRAAF G: GRONDBELEID
Wat is grondbeleid?
Grondbeleid is het samenhangende geheel van handelingen
betreffende grondtransacties en -ontwikkeling. Het geeft aan welke
mogelijkheden er zijn om een gebied tot ontwikkeling te brengen en
welke rol de gemeente (actief/ faciliterend) hierin kan vervullen.
Actief grondbeleid omvat alle fasen van het exploiteren van grond.
De aankoop van gronden, sloop of bouwrijp maken tot en met de
uitgifte/verkoop van bouwgrond. Bij actief grondbeleid exploiteert de
gemeente voor eigen rekening en risico gronden. De gemeente legt
bij actief grondbeleid de publieke voorzieningen aan en kan in
beginsel alle productiekosten doorberekenen in de
gronduitgifteprijzen, mits de marktprijs niet wordt overschreden. Bij
een actief grondbeleid wordt een gemeentelijke grondexploitatie
opgesteld.
Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente het particulieren
mogelijk maakt grond te exploiteren. Gemeentelijke kosten
verbonden aan de desbetreffende ontwikkelingen moet de
gemeente verhalen op de particuliere exploitant. De gemeente
koopt zelf geen grond aan en beperkt zich tot de wettelijke publieke
taak. Deze taak bestaat vooral uit het toetsen van de plannen aan
vastgestelde beleidskaders, inspraakprocedures, het vaststellen
van het bestemmingsplan en zo nodig het exploitatieplan. Bij
faciliterend grondbeleid wordt geen gemeentelijke grondexploitatie
opgesteld.
Grondbeleid in Bergen
Het grondbeleid wordt gebruikt als sturingsinstrument om
gemeentelijke doelstellingen te realiseren op verschillende
beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, wonen, economische
ontwikkeling, energietransitie, infrastructuur, duurzame
leefomgeving en voorzieningen.

Actualisatie Grondbeleid
In november 2019 is het geactualiseerde grondbeleid vastgesteld
door de raad. De gemeente neemt een actieve houding aan ten
aanzien van strategische verwervingen maar voert in de basis een
faciliterend grondbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen, tenzij het
verdedigbaar is actieve grondpolitiek te voeren.
De gemeente kiest voor faciliterend grondbeleid omdat de
gemeente hierdoor weinig (financieel) risico loopt. Reden van deze
risicobeperking is omdat gronden over het algemeen in bezit zijn
van marktpartijen.
Actief grondbeleid wordt niet uitgesloten, met name in het realiseren
van maatschappelijke voorzieningen of sociale woningbouw kan het
voorkomen dat de gemeente actief handelt.
Wanneer wordt gekozen voor actief grondbeleid, met een financiële
vertaling er van in een grondexploitatie, dan gaat dit altijd via aparte
goedkeuring van de raad.
Toetsingscriteria voor de keuze in faciliterend of actief grondbeleid
zijn: gemeentelijke ambitie, beleidsdoelstellingen, maatschappelijk
belang, grondpositie, het al dan niet ontbreken van marktinitiatief,
risico’s en rendement.
Rapportages P&C-cyclus
Aan het opstellen van financiële rapportages van gemeenten zijn
regels verbonden. De Commissie Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en
jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen
(artikel 9 lid 2). Het BBV is de afgelopen jaren gewijzigd, er is
getracht de verantwoording en het toezicht te versterken door
financiële gegevens inzichtelijker en transparanter te maken.
Eind januari 2020 is de bouwbegroting vastgesteld. Hierin is een lijst
opgenomen met kansrijke (woningbouw)projecten. Met deze lijst
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wordt inzicht verkregen over welke projecten gerapporteerd gaat
worden. Een Meerjarenperspectief van de projecten waarover de
Raad reeds een besluit heeft genomen komt met de begroting
2021.

Mooi Bergen

Grondexploitatie
Om de gemeenteraad in staat te stellen zijn controlerende rol
adequaat te kunnen uitvoeren, is een transparant inzicht in de
grondexploitaties en de geprognotiseerde resultaten noodzakelijk.
Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. Aan de hand
van de vastgestelde ruimtelijke kaders, uitgangspunten en planning
worden eventuele afwijkingen in programma, fasering en resultaat
inzichtelijk gemaakt.

Ontwikkelingen

De grondkosten, plankosten, uitvoeringskosten en bijkomende
kosten (rente) worden ten laste van een complex gebracht. De
opbrengsten uit grondverkoop en overige baten worden ten gunste
van het complex gebracht.
Actuele prognose van de grondexploitaties
Binnen de gemeente is sprake van één actieve grondexploitatie
voor het project Mooi Bergen. Vanwege de gemeentelijke ambitie,
beleidsdoelstellingen, het maatschappelijke belang en de
grondpositie is gekozen voor actieve grondpolitiek bij dit project.

BIE

Programma 3: Een leefbare
gemeente
Programma 2: Een aantrekkelijke
gemeente

In Bergen centrum heeft de gemeente naast openbare ruimte de
volgende vastgoedposities: de brandweergarage, Plein 1, Plein 7, alle
zes appartementen in de Bakemaflat. Deze verwervingen zijn
strategisch van aard en het is de intentie deze in een latere fase door
te verkopen aan een ontwikkelaar. Het is niet de bedoeling zelf tot
ontwikkeling over te gaan. Voor de verwerving is de marktwaarde
betaald. Het risico bestaat dat als de ontwikkelingen niet doorgaan
met een verlies moet worden verkocht.
Kengetallen
2018
2019
2020
Nominaal
- € 74.000
- € 291.000
- € 272.000
jaarsaldo
Boekwaarde 31- € 3.635.000
- € 3.926.000
- € 4.198.000
12
Voorziening 31€ 3.563.000
€ 3.757.000
€ 3.832.000
12
Exploitatieresult
- € 3.563.000
- € 3.757.000
- € 3.832.000
aat CW
De grondexploitatie is met de jaarrekening 2019 opnieuw tegen het licht
gehouden. Het saldo verslechtert vanwege vertraging in het project en
als gevolg van extra juridische kosten.
Overige projecten
Voor alle andere projecten geldt een faciliterende grondhouding.
Voor deze projecten is geen grondexploitatie opgesteld.
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JAARREKENING 2019
4.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA (bedragen x € 1.000)
Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
Investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd
van een jaar of langer

Totaal vaste activa

2019

19.112
51.195
24.569
94.876

504
3.127
5.357
1.333
10.321

105.197

2018

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

Vaste passiva
Eigen vermogen
21.094 Algemene reserve
Bestemmingsreserves
51.639 Gerealiseerd resultaat
23.106 Voorzieningen
95.839 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Voorzieningen ter egalisering van kosten
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de
504 bestemming gebonden is
3.298 Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een
5.763 jaar of langer
Onderhandse leningen van:
950 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen
10.515 - overige binnenlandse sectoren
Waarborgsommen

106.354 Totaal vaste passiva
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2019

2018

35.878
1.296
964
38.138

31.361
1.351
1.560
34.272

3.861
1.717

4.115
1.123

1.485
7.063

1.194
6.432

74.516
0
37
74.553

81.983
94
38
82.115

119.754

122.819
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ACTIVA (bedragen x € 1.000)
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Voorraad algemeen
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van korter dan
een jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische
looptijd korter dan een jaar
Overige vorderingen
Liquide middelen
Kassaldi
Banksaldi
Overlopende activa
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaat door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen
bedragen van:
- Het Rijk
- Overige Nederlandse overheidslichamen
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende activa
Totaal generaal
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969

2019

2018

222
1.045
1.267

8.653
4.112
2.076
14.841
5
589
594

PASSIVA (bedragen x 1.000)

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd
72 korter dan een jaar
1.045 Overige schulden
1.117
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en
8.248 die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met
uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
10.171 gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
1.753 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
20.172 ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
4 van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen
670 bedragen van:
674 - Europese overheidslichamen
- Het Rijk
- Overige Nederlandse overheidslichamen
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen

34
0

0
495

11.093
11.127

9.108
9.603

27.829
133.026
0

31.566 Totaal vaste passiva
137.920 Totaal generaal
0 Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen
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2019

2018

2.705
2.705

6.464
6.464

3.813

4.367

1.505
0

94
487

5.249
10.567

3.689
8.637

13.272

15.101

133.026

137.920

63.845

69.179
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4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Resultaat voor bestemmen:
In deze tabel worden de baten en lasten per programmaonderdeel in beeld gebracht. In de kolom verschillen worden staan de afwijkingen
tussen de begrote (na wijz.) en gerealiseerde baten en lasten gepresenteerd. Het betreft hier in eerste instantie de verschillen in de exploitatie,
waarbij geen rekening wordt gehouden met voorgenomen en gerealiseerde dotaties of onttrekkingen aan reserves.
Omschrijving
Programma onderdeel
1a Inwoners en bestuur
1b Samen Leven
1c Kerngericht en ondersteunend
1d Een veilige gemeente
Totaal programma 1
2a Cultuur, recreatie en toerisme
2b Economische vitaliteit
2c Een bereikbare gemeente
Totaal programma 2
3a Wonen en leefomgeving
3b Duurzaamheid en milieu
3c Beheer en onderhoud
Totaal programma 3
4a Algemene dekkingsmiddelen
4b Overhead
4c Overige
4d Bedrag onvoorzien
4e Heffing VPB
Totaal programma 4
Totaal saldo van baten en lasten

Primitieve Begroting
2019
Baten
Lasten
Saldo
575
3.122
-2.547
5.887
27.951
-22.064
0
72
-72
0
3.561
-3.561
6.462
34.706
-28.244
759
2.109
-1.350
218
272
-54
0
561
-561
977
2.942
-1.965
1.663
3.954
-2.291
10.082
8.522
1.560
3.267
9.056
-5.789
15.012
21.532
-6.520
54.569
1.326
53.243
40
12.118
-12.078
0
90
-90
0
10
-10
0
33
-33
54.609
13.577
41.032
77.060

72.757

4.303

Begroting na wijziging
2019
Baten
Lasten
Saldo
565
3.073
-2.508
5.994
27.855
-21.861
0
72
-72
0
3.554
-3.554
6.559
34.554
-27.995
759
2.119
-1.360
218
306
-88
0
571
-571
977
2.996
-2.019
2.946
5.924
-2.978
10.314
8.848
1.466
889
9.105
-8.216
14.149
23.877
-9.728
55.830
1.532
54.298
83
11.912
-11.829
0
60
-60
0
0
0
0
26
-26
55.913
13.530
42.383
77.598

74.957

2.641
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Baten
505
6.036
0
19
6.560
766
231
0
997
1.858
10.651
1.214
13.723
55.974
146
108
0
0
56.228

Werkelijk
2019
Lasten
3.367
27.854
55
3.589
34.865
2.122
295
534
2.951
3.999
9.235
9.133
22.367
1.654
11.721
58
0
26
13.459

Saldo
-2.862
-21.818
-55
-3.570
-28.305
-1.356
-64
-534
-1.954
-2.141
1.416
-7.919
-8.644
54.320
-11.575
50
0
-26
42.769

Baten
-60
42
0
19
1
7
13
0
20
-1.088
337
325
-426
144
63
108
0
0
315

77.508

73.642

3.866

-90

Verschillen
2019
V/N Lasten
N
-294
V
1
V
17
V
-35
V
-311
V
-3
V
11
V
37
V
45
N
1.925
V
-387
V
-28
N
1.510
V
-122
V
191
V
2
V
0
V
0
V
71
N

1.315

V/N
N
V
V
N
N
N
V
V
V
V
N
N
V
N
V
V
V
V
V
V

Saldo
V/N
-354 N
43 V
17 V
-16 N
-310 N
4 V
24 V
37 V
65 V
837 V
-50 N
297 V
1.084 V
22 V
254 V
110 V
0 V
0 V
386 V
1.225

V
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Mutaties reserves:
Omschrijving
Programma onderdeel
1b Samen Leven
Totaal programma 1
2a Cultuur, recreatie en toerisme
Totaal programma 2
3a Wonen en leefomgeving
3b Duurzaamheid en milieu
3c Beheer en onderhoud
Totaal programma 3
4b Overhead
4c Overige
Totaal programma 4
Totaal mutaties reserves

Omschrijving

Totaal saldo baten en lasten
Totaal mutatie reserves
Saldo
Gerealiseerd resultaat

Primitieve Begroting
Begroting na wijziging
2019
2019
Baten
Lasten
Saldo Baten
Lasten
Saldo
750
157
593
0
267
-267
750
157
593
0
267
-267
0
32
-32
156
32
124
0
32
-32
156
32
124
171
100
71
261
100
161
0
0
0
0
0
0
0
2.695
-2.695
0
226
-226
171
2.795
-2.624
261
326
-65
765
0
765
765
0
765
750
3.267
-2.517 1.560
4.838
-3.278
1.515
3.267
-1.752 2.325
4.838
-2.513
2.436

6.251

-3.815

2.742

5.463

Baten
0
0
155
155
269
0
0
269
765
1.560
2.325

Werkelijk
2019
Lasten
267
267
32
32
100
6
408
514
0
4.838
4.838

Saldo
-267
-267
123
123
169
-6
-408
-245
765
-3.278
-2.513

Baten
0
0
-1
-1
8
0
0
8
0
0
0

2.749

5.651

-2.902

7

-2.721

Primitieve Begroting
Begroting na wijziging
2019
2019
Baten
Lasten
Saldo Baten
Lasten
Saldo
77.060
72.757
4.303 77.598
74.957
2.641
2.436
6.251
-3.815 2.742
5.463
-2.721
-488
0
-488
80
0
80
79.008
79.008
0 80.420
80.420
0

Werkelijk
2019
Baten
Lasten
77.508
73.642
2.749
5.651
0
80.257
79.293

Saldo
3.866
-2.902
0
964

Baten
-90
7
-80
-163

Verschillen
2019
V/N Lasten
V
0
V
0
N
0
N
0
V
0
V
-6
V
-182
N
-188
V
0
V
0
V
0
N

-188

Verschillen
2019
V/N Lasten
N
1.315
V
-188
N
0
N
1.127

V/N
V
V
V
V
V
N
N
N
V
V
V
N

V/N
V
N
V
V

Saldo
0
0
-1
-1
8
-6
-182
-180
0
0
0

V/N
V
V
N
N
V
N
N
N
V
V
V

-181

N

Saldo
V/N
1.225 V
-181 N
-80 N
964 V

Het totaal van baten en lasten voor bestemmen betreft een voordelig resultaat van € 3.866.000,-. Het totaal mutaties reserves is € 2.902.000,nadelig. Per saldo betekent dit een voordelig resultaat van € 964.000,-. Ten opzichte van het begrote nadelige resultaat
€ 80.000,- is het een voordeel van € 1.044.000,-.
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4.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Inleiding
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften
zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212
Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 3 oktober
2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de
regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de
financiële organisatie zijn vastgesteld.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van
historische kosten c.q., verkrijgingsprijs. Tenzij bij de desbetreffende
balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarden. Het resultaat wordt bepaald
door het verschil van baten en lasten die worden toegerekend aan
het jaar waar zij betrekking op hebben.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die
hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft
de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak
houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt
opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde
accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de
septembercirculaire van het boekjaar.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar
waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op
het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie
ten behoeve van gepensioneerden en overlopende
verlofaanspraken.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks
vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere
wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde
als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien sprake is
van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties)
dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen
op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
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BALANS

Nota activabeleid gemeente Bergen 2017
Bij besluit van 3 oktober 2016 heeft uw raad de nota Activabeleid
vastgesteld. Hierna volgt de afschrijvingstabel (im)materiële vaste
activa:

Vaste activa
Immateriële vaste activa

Soort

Nut

Max.
Termijn

- Drukriolering/persleiding

30

ENh

60

- Aanleg IBA’s (individuele behandeling afvalwatersysteem)

30

ENh

60

- Bergbezinkbassin (bouwkundig)

30

ENh

45

- Gemalen (bouwkundige voorzieningen)

20

ENh

45

- Elektrisch/mechanisch gedeelte gemalen en bergbezinkbassins

50

ENh

15

- Stalen masten

50

MN

40

- Wegen, fietspaden, parkeerplaatsen 1e aanleg en reconstructies

30

MN

20**)

- Verlichtingsarmaturen

50

MN

20

- Groenvoorzieningen

30

MN

15

- Abri’s

50

MN

15

- Parkeermeters, -automaat

60

MN

15

- Speeltoestellen

50

MN

15

- Verkeersborden

60

MN

10

Nr.

Algemeen
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de
verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijving
en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen
worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel
62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate
verantwoord.
Materiele vaste activa
Algemeen
Activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de
bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de
aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de
overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen
worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts
worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de
rente over het tijdvak die aan de vervaardiging van het actief
worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze
kosten worden geactiveerd.

Omschrijving

RIOLERING *)

1

WEGEN EN VOORZIENINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE

2

*) Voor riolering betreft dit de maximale termijn. De te hanteren
termijnen zijn de termijnen zoals opgenomen in het gemeentelijk
rioleringsplan (GRP).
**) De gemeente Bergen en Uitgeest hanteren hier een
afschrijvingstermijn van 25 jaar. De gemeente Heiloo 30 jaar.
Afschrijvingstermijnen van wegen zijn bijvoorbeeld afhankelijk van
het gekozen onderhoudsniveau en ondergrond.

Investeringen met economisch nut
Deze materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsof vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden
worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte)
wordt niet afgeschreven.
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Nr.
3

4

5

Omschrijving

Soort

Nut

Termijn

- Aanhangwagens

60

EN

15

- Combiwagen gladheid en onkruidbestrijding (groundmaster)

40

EN

15

- Snippermachine/takkenbreker

60

EN

- Shovels

40

- Heftruck

Nr.

Soort

Nut

Termijn

- Polyester vletten (boten)

40

EN

15

- Wegtrailer vaartuig

60

EN

10

15

- Redgereedschap

60

EN

8

EN

15

- Rubberboten met vaste bodem

40

EN

8

40

EN

15

- Strandtrailer boot

60

EN

8

- Vrachtwagens

40

EN

10

- Quad (off the road)

40

EN

7

- Tractoren

40

EN

10

- Waterscooters

40

EN

7

- Sneeuwploegen

60

EN

10

- Redpakken/redvesten

60

EN

5

- Zoutstrooiers

40

EN

10

- Strandtrailer waterscooter

60

EN

5

- (Motor)walsen

60

EN

10

- Buitenboordmotoren

60

EN

4

- Landmeetkundige apparatuur

60

EN

10

F Sportaccommodaties

- Tekentechnische apparatuur

60

EN

10

- Kunstgrasvelden:

- Pick-ups/4 wheeldrive’s/bestelauto’s

40

EN

7

- Onderlaag

10

EN

30

- (Elektrische) dienst(personen)auto’s

40

EN

7

- Toplaag

10

EN

15

- Maaimachines

40

EN

6

- Veldverlichting

50

EN

30

- Veegmachines

40

EN

6

- Afrastering/veldmeubilair

50

EN

30

- Drainage

30

EN

25

MATERIEEL (TRACTIE EN AANVERWANTE MATERIALEN)

Omschrijving
E Reddingsbrigade

AUTOMATISERING
- Bekabeling

50

EN

10

- Grasvelden

10

EN

15

- Hardware

60

EN

5

- Beregening

50

EN

15

- Software

60

EN

5

- Milieustraat / afvalbrengstation

50

ENh

20

- Containers en dergelijke

50

ENh

10

G Reiniging

OVERIGE VASTE ACTIVA
A Gronden ten terreinen

n.v.t.

B Gebouwen

H Begraafplaatsen

- Permanente bebouwing

20

EN

40

- Uitbreiding/aanleg

10

ENh

40

- Renovatie investeringen

20

EN

25

- Urnentuin en muur

10

ENh

40

- Semipermanente bebouwing

20

EN

20

- Facilitaire voorzieningen, grafliften en dergelijke

50

ENh

15

C Installaties gebouwen

IMMATERIELE ACTIVA

6

- Liften

50

EN

20

A Kosten geldleningen en disagio

- CV

50

EN

10

B Kosten van onderzoek en ontwikkeling

- Elektronische installaties

50

EN

10

- Energiebesparende maatregelen/klimaatbeheersing

50

EN

10

60

EN

10

D Inrichting gebouwen
- Inventaris

5

De genoemde afschrijvingstermijnen zijn de maximale termijnen. De
werkelijke gebruiksduurverwachting wordt per actief beoordeeld.
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Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor
riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook
voor rechten die op grond van art. 229 lid 1 a en b Gemeentewet
worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans
opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met
economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing
kan worden geheven.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s
(kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV)
zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien
de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot
onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.
Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de
gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals
investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de
verwachte toekomstige levensduur afgeschreven. De verplichting
om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt
alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden
gedaan.
Door de invoering van de nieuwe systematiek blijven verschillen
bestaan in de wijze waarop mag worden afgeschreven op
investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die
vóór het begrotingsjaar 2017 zijn gedaan. Om inzicht te geven in
het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek is in
het verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangegeven
welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk
deel volgens de andere systematiek.

Voorraden

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en
overige verbonden partijen, (overige) leningen u/g en (overige)
uitzettingen zijn – tenzij hierna anders vermeld – opgenomen tegen
nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte
oninbaarheid in mindering gebracht.

Vlottende activa

Onderhanden werk, gronden in exploitatie
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in
exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel
de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend
(zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken)
alsmede de rentekosten berekend zoals voorgeschreven in het BBV
en de administratie- en beheerskosten.
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor
zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan
tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst
worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de
grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden
ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat
er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden
ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de
realisatie gerealiseerd).
Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen
verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in
mindering gebracht.
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Gereed product
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen
de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.
Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant
worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en
hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging
kunnen worden toegekend.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor
verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.
De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte
inningskansen, met uitzondering van een individuele beoordeling op
inbaarheid bij vorderingen groter dan € 5.000,-.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde,
verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben
een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is
buitende balanstelling het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de
toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen
Vaste passiva
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de
betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De
pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter
tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige
uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De
onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een
meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een
deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is
gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In
de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het
jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.
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4.4 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de
investeringen met economisch nut gedurende het jaar 2019:

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Omschrijving

De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen:
Omschrijving

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019
31-12-2018
Investeringen met een economisch nut
19.112
21.094
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
51.195
51.639
van de kosten een heffing kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
24.569
23.106
94.876
95.839
Totaal

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden
onderverdeeld:
Omschrijving

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019
31-12-2018
Gronden en terreinen
562
569
Woonruimten
1
1
Bedrijfsgebouwen
14.391
15.364
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
1.924
2.101
Vervoermiddelen
140
630
Machines, apparaten en installaties
587
934
Overige materiële vaste activa
1.507
1.495
19.112
21.094
Totaal

Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten
en installaties
Overige materiële
vaste activa
Totaal

569
1
15.364
2.101

7
119

959
177

630
934

30
69

464
324

56
92

1.495
21.094

214
432

788

202
1.493

562
1
14.391
1.924

133

140
587

133

0

1.507
19.112

De desinvesteringen betreft de overdracht van het wagenpark naar
de werkorganisatie de BUCH. De ontvangen bijdragen van derden
is ontvangen voor het krediet JOEP-gebouw.
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De belangrijkste investeringen staan in het volgende overzicht:
Omschrijving

Beschikbaar
Werkelijk
Cumulatief
gesteld krediet besteed in 2019 besteed t/m 2019
Raadzaal audio/video
57.838
0
57.838
Aanpassing brandweerkazerne Egmond
90
89
89
ERB vervanging waterscooter en strandtrailer
20
20
20
Renoveren Romneyloods SRB
25.000
0
0
Verplaatsen reddingsbrigade Egomond
30
30
30
Vervanging 31 parkeerautomaten
160
69
69
Appartementsrecht 1/8 van de Burcht op 't Oude Hof
80.000
0
0
Aankoop slotweg 44
456.000
0
0
1e inrichting Bergense scholengemeenschap
214
214
214
Bouwkosten Sporthal Egmond
54
0
54
Aanbrengen drainage honkbalveld (The Bears)
15
0
0
JOEB-gebouw
271
-133
270
Overdracht wagenpark naar BUCH
-778
-778
0
Totaal
618.914
-489
58.584

De investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van
de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt
worden onderverdeeld:
Omschrijving

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019
31-12-2018
Bedrijfsgebouwen
44
51
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
50.957
51.371
Vervoermiddelen
0
177
Machines, apparaten en installaties
158
0
Overige materiële vaste activa
36
40
51.195
51.639
Totaal

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de
boekwaarde van de investeringen met een economisch nut,
waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven:
Omschrijving
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werken
Vervoermiddelen
Machines,
apparaten en
installaties
Overige materiële
vaste activa
Totaal

51
51.371

864

177
0

158

2

7

44

1.276

50.957

177

0
158

40
51.639

4
1.022

179

1.287

36
0

0

51.195

De desinvesteringen betreft grotendeels de overdracht van het
wagenpark naar de werkorganisatie de BUCH.
De belangrijkste investeringen staan in het volgende overzicht:
Omschrijving
Armaturen begraafplaats Bergen
Masten OV begraafplaats Bergen
Bgn - Lijtweg
Aanleg laadpalen 2019
Vervangen parkeerautomaten
Brug Dirk Klompweg
Rioolinvestering 2018 (60 jaar)
Rioolinvestering 2017 (15 jaar)
Rioolinvestering 2019 (60 jaar)
Rioolinvestering 2019 (15 jaar)
Rioolinvestering 2019 (45 jaar)
Overdracht wagenpark naar BUCH
Totaal
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14
14
100
25
160
20
2.025
40
1.560
40
20
-177
3.841

17
16
0
20
158
20
302
13
434
40
0
-177
843

17
16
0
20
158
20
1.760
40
434
40
0
0
2.505
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De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk
nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

De belangrijkste investeringen staan in het volgende overzicht:

Omschrijving

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019
31-12-2018
Bedrijfsgebouwen
123
127
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
23.409
22.300
Machines, apparaten en installaties
288
147
Overige materiële vaste activa
749
532
24.569
23.106
Totaal

Het volgende overzicht geeft het verloop weer van de investeringen
in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:
Omschrijving
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werken
Machines, apparaten
en installaties
Overige materiële
vaste activa
Totaal

Boekwaarde Investe Desinves Afschrij Bijdragen Afwaar Boekwaarde
31-12-2018 ringen teringen vingen van derden dering 31-12-2019
en
127
4
123
22.300 2.322
1.068
145
23.409

147

146

5

288

532

262

45

749

23.106

2.730

0

1.122

145

0

24.569

De bijdragen van derden zijn ontvangen voor de kredieten aanleg
fietspad langs Hargerstrandweg, veilige fietsoversteek
Hondsboscheweg en Bergen-herinrichting Lijtweg.
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Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële
vaste activa gedurende het jaar 2019:

Voorraden

Omschrijving

Kaptitaal verstrekkingen aan:
-Deelnemingen
Leningen aan:
-Woningcorporaties
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een
looptijd > 1 jaar
Totaal

Boekwaarde Investe Desinves Afschrij Afwaarde Boekwaarde
31-12-2018 ringen teringen vingen/ ringen
31-12-2019
aflossin
gen
504

504

3.298
5.763

171
406

950

390

7

10.515

390

7

3.127
5.357

De in de balans opgenomen voorraden worden gesplitst naar de
volgende categorieën:
Omschrijving
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Gereed product en handels goederen
Totaal

222

72

1.045
1.267

1.045
1.117

1.333
577

0

10.321

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen betreffen stortingen in
aandelen N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)
€ 375.000,- en Alliander N.V. (voormalig GKNH) € 128.000,-.
Onder de langlopende leningen is voor € 2.700.000,- opgenomen
aan verstrekte hypotheekleningen ambtenaren en € 2.600.000,verstrekte leningen aan verenigingen en stichtingen.
Onder de overige uitzettingen zijn opgenomen de inleg SVn voor
starters- en duurzaamheidsleningen ad € 513.000,- en vorderingen
op bijstandscliënten welke vallen onder de Wet BUIG ad
€ 819.000,-. De mogelijke oninbaarheid is opgenomen onder de
overige vorderingen.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de
bouwgronden in exploitatie gedurende het jaar 2019:
Omschrijving

Boekwaarde Investe Opbreng Winstuit Boekwaarde Voorziening Balanswaarde
31-12-2018 ringen
sten
name
31-12-2019 verlieslatend
31-12-2019
complex

Grex Mooi Bergen

3.635

291

Totaal

3.635

291

0

0

3.926

3.704

222

3.926

3.704

222

Voor een nadere toelichting en doorrekening van de
grondexploitaties wordt verwezen naar de Nota Actualisatie
grondexploitaties.
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Liquide middelen

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één
jaar of minder is als volgt gespecificeerd:

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende
componenten:

Omschrijving

Boekwaarde Voorziening Balanswaarde Balanswaarde
31-12-2019 oninbaarheid
31-12-2019
31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen
8.653
8.653
8.248
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een
4.112
4.112
10.171
rentetypische looptijd korter dan een jaar
Overige vorderingen
Totaal

2.688
15.453

612
612

2.076
14.841

1.753
20.172

De vorderingen op openbare lichamen betreffen nog te ontvangen
BCF gelden van het Rijk, deze wordt medio 2020 worden
afgerekend.
De overige vorderingen betreffen voornamelijk reguliere debiteuren.
Hierbij is rekening gehouden met een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid.

Omschrijving
Kassaldi
Banksaldi
Totaal

5

4

589
594

670
674

De rekening-courant faciliteit Bank Nederlandse Gemeenten is
€ 6.000.000,-.
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:
Omschrijving

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in
de Rijksschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te
vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het
begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden.
De gemeente Bergen mag maximaal € 593.000,- banktegoed
aanhouden buiten de schatkist om. Dit betreft het drempelbedrag.
Het meerdere moet worden gestald op de internetfaciliteit
schatkistbankieren van het Rijk.
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Omschrijving
33
225
189
193
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
gehouden middelen
Drempelbedrag
593
593
593
593
Ruimte onder drempelbedrag
560
368
404
400
Overschrijding van het drempelbedrag
0
0
0
0

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019
31-12-2018
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te
34
495
ontvangen voorschotbedragen die ontstaat door voorfinanciering
op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

11.093

9.108

Totaal

11.127

9.603

Overige nog te ontvangen bedragen is grotendeels belastingen ad
€ 8.200.000,- betreft forensenbelasting, toeristenbelasting en
precariobelasting (2018 en 2019). Verder is opgenomen de
eindafrekening met de werkorganisatie BUCH ad € 375.000,-.
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De in de balans opgenomen van EUR, Rijk en Provincies nog te
ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel,
kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Omschrijving

Saldo
31-12-2018

Toevoegingen

Ontvangen
bedragen

Omschrijving

31-12-2018

Saldo
31-12-2019

Rijk:
SZW declaratiedeel

0

34

34

495

Totaal

495

34

495

0

495

34

VASTE PASSIVA
Eigen vermogen

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

35.878

31.361

Bestemmingsreserves

1.296

1.351

Gerealiseerde resultaat

964
38.138

1.560
34.272

Totaal

Het verloop in 2019 wordt in het hierna opgenomen overzicht per
reserve weergegeven:

afschrijvingen

31.361

3.942

985

1.560

Totaal algemene reserve

31.361

3.942

985

1.560

Sociale woningbouw

411

9

Toerisme- en innovatiefonds

121

35

Wijkgericht werken

35.878
0

35.878
420

156

0

74

74

Mantelzorgwoningen

125

125

Risico grote projecten

592

Handhaving recreatiewoningen
Totaal bestemmingsreserves
Totaal

592

28

100

49

0

6

79

1.351

150

205

0

0

1.296

32.712

4.092

1.190

1.560

0

37.174

6

Bestemmingsreserves
Dit zijn reserves waaraan door uw raad een bepaalde bestemming
is gegeven. Ook bij meerjarige projecten waarbij de fasering in tijd
erg onzeker is kan worden gekozen voor financiering via een
bestemmingsreserve.
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Algemene reserve
Doel: De algemene reserve is het vermogen van de gemeente
waaraan geen bestemming is gegeven. De algemene reserve wordt
gevoed door overschotten van afgesloten begrotingsjaren,
incidentele verkoop van eigendommen etc. De algemene reserve
vormt samen met de meeste overige bestemmingsreserves het
overgrote deel van de weerstandscapaciteit van de gemeente.

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de
volgende posten:

Algemene reserve

Boekwaarde

ter dekking van

Toelichting kolommen
Onder “Bestemming resultaat vorig jaar” staan de toevoegingen of
onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het
resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder de afschrijvingen
staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op
activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.

PASSIVA

Omschrijving

Vermindering

resultaat

Algemene reserve

Energietransitie

Overige Nederlandse overheidslichamen:
ISV 2010-2014

Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Bestemming
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Sociale woningbouw
Doel: Het ondersteunen van woningbouwprojecten met sociale
woningbouw. Het is altijd lastig het deel sociale woningbouw te
realiseren vanwege de meestal dure woningbouwlocaties (veel
inbreidings- en herstructureringslocaties) en onder de huidige
woningmarktontwikkelingen is het nog lastiger.
Bij de firap 2019 is besloten vanaf 2020 te stoppen met de
rentetoevoeging.
Toerisme- en innovatiefonds
Doel: Het toerisme en innovatiefonds geldt als een stimulans of
aanmoediging voor bedrijven, instellingen, verenigingen en
particulieren om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de
aantrekkelijkheid en economische en toeristische ontwikkeling van
onze gemeente.
Innovatieve initiatieven versterken de concurrentiepositie van onze
gemeente ten opzichte van andere kustgemeenten en toerisme blijft
een belangrijke economische pijler in onze gemeente.
Bij de firap 2019 is besloten de reserve toerismefonds op te heffen
en het saldo vrij te laten vallen.

waarbij geen andere woning wordt achtergelaten. Deze criteria zijn
vastgelegd in de uitvoeringsregels
Risico grote projecten
Doel: Tegenvallers of onvoorziene kostenposten op te vangen.
Handhaving recreatiewoningen
Doel: Het beschikbaar houden van niet uitgegeven gelden voor
handhaving recreatiewoningen.
Energie transitie
Ingesteld bij behandeling van de Kadernota 2019 in de raad van 9
juli 2019.
Doel: De reserve energietransitie is ingesteld omdat de fasering van
de uitgaven moeilijk is in te schatten. Door in het jaarrekeningtraject
de niet uitgegeven budgetten via een memoriaal in deze reserve te
storten blijft het budget beschikbaar voor dit doeleinde.
Het college is door de raad gemandateerd tot het accorderen van
uitnamen uit de reserve.

Wijkgericht werken
Doel: Het creëren van meer leefbaarheid en sociale samenhang in
de buurt door wijkinitiatieven van de wijkverenigingen. Jaarlijks
wordt het restant exploitatiebudget wijkgericht werken gestort in de
reserve. Besluitvorming over onttrekkingen vindt plaats door het
college na ambtelijk advies met de beperking dat de maximale
hoogte van de reserve € 75.000,- bedraagt.
Mantelzorgwoningen
Doel: Het vergoeden van woningaanpassingen in het kader van
mantelzorgwonen in woningen van particulier eigendom voor
huishoudens/bewoners van die woning met een bruto jaarinkomen
van maximaal € 48.000,-. Dit geldt alleen voor mantelzorgwonen
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VOORZIENINGEN
Het verloop van de voorzieningen in 2019 wordt in het hierna
opgenomen overzicht weergegeven:
Omschrijving

inkomsten uit subsidie ontvangen bijgesteld naar beneden. Omdat
er minder uitgegeven hoeft te worden wordt er ook minder subsidie
ontvangen.

Boekwaarde Toevoeging Vrijval Aanwen Boekwaarde
31-12-2018
ding
31-12-2019

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen
Doel: Het egaliseren van de kosten voor het onderhoud aan de
gemeentelijke gebouwen en woningen. De storting in deze
voorziening is gebaseerd op een onderhoudsplanning voor de
komende 10 jaar op basis van de NEN 2767 norm en de actuele
stand van de voorziening. De voorziening is toereikend voor het
uitvoeren van het geplande onderhoud.

Voor verplichtingen, verliezen en risico's
Wethouderspensioenen

3.474

222

104

3.592

Wachtgelden wethouder
Bodemsanering

370

90

202

258

271

-167

93

11

4.115

145

399

3.861

1.123

615

106

1.632

0

85

1.123

700

106

1.717

Rioolheffing

645

504

Afvalstoffenheffing

549

0

Ter egalisering van kosten
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen
Baggerkosten

85
0

Voor middelen van derden waarvan de bestemming
gebonden is

Totaal

1.149
213

336

1.194

504

213

0

1.485

6.432

1.349

213

505

7.063

In de kolom “Vrijval” zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste
van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle
aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van
de voorziening gebracht.
Wethouderspensioenen
Doel: Jaarlijks wordt door middel van actuariële berekeningen de
hoogte van de pensioenvoorziening voor (gewezen) wethouders per
balansdatum bepaald.
Wachtgeld wethouder
Doel: Deze voorziening is bestemd voor wachtgeld en
arbeidsongeschiktheid. De omvang is bepaald op basis van een
berekening van de per balansdatum bekende verplichtingen.
Bodemsanering
Doel: Voor het saneren van de voormalige vuilstortplaats gelegen
aan de Oosterdijk 21-22 is een voorziening ingesteld. De hoogte
van de voorziening is gebaseerd op de geschatte kosten van de
sanering. In 2019 is de voorziening geactualiseerd en zijn de

Rioolheffing
Doel: Deze voorziening is bedoeld voor egalisatie van de
opbrengsten en kosten voor rioolheffing om fluctuaties in de
tarieven aan de heffingsplichtigen te reduceren.
Afvalstoffenheffing
Doel: Deze voorziening is bedoeld voor egalisatie van de
opbrengsten en kosten voor afvalstoffenheffing om fluctuaties in de
tarieven aan de heffingsplichtigen te reduceren.
Baggerkosten
Ingesteld bij behandeling van de Kadernota 2019 in de raad van 9
juli 2019.
Doel: Het egaliseren van de kosten voor het onderhouden
(baggeren) van de gemeentelijke wateren die niet overgedragen zijn
aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De storting in
deze voorziening is gebaseerd op een onderhoudsplanning voor de
komende 10 jaar en de actuele stand van de voorziening. De
voorziening is toereikend voor het uitvoeren van het geplande
onderhoud.
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één
jaar

Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden
met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:
Omschrijving

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019
31-12-2018

Onderhandse leningen:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

74.516

81.983

0

94

74.516

82.077

37
74.553

38
82.115

- Overige binnelandse sectoren
Waarborgsommen
Totaal

In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven
van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan
één jaar over het jaar 2019:
Omschrijving

Saldo
Vermeer Aflossingen
Saldo
31-12-2018 deringen
31-12-2019
81.983
7.467
74.516
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
94
94
0
Overige binnenlandse sectoren
Waarborgsommen
Totaal

38
82.115

0

1
7.562

De totale rentelast op de langlopende leningen is in 2019
€ 2.133.000,-.

37
74.553

Omschrijving

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019
31-12-2018
Netto-vlottende schulden met een rentetypische
2.705
6.464
looptijd korter dan één jaar
Overlopende passiva
Totaal

8.637
15.101

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt
worden weergegeven:
Omschrijving
Overige schulden
Totaal

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019
31-12-2018
2.705
2.705

6.464
6.464

De overige schulden zijn de openstaande facturen van de
crediteuren.
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Overlopende passiva

Omschrijving

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Rijk:
OAB

Omschrijving

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019
31-12-2018
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
3.828
4.367
volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
1.505
581
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
5.249
3.689
begrotingsjaren komen
10.582
8.637
Totaal

De opgenomen verplichtingen is € 1.486.000,- voor het domein
samenleven, voor bijvoorbeeld WMO en jeugdhulp. Voor
transitorische rente is een bedrag ad. € 1.078.00,- opgenomen.
De vooruit ontvangen bedragen bestaat grotendeels uit
verminderde koopwaarde en schade eindafrekening brand De
Beeck.

Saldo
31-12-2018

Toevoegingen

Ontvangen
bedragen

Saldo
31-12-2019

94

17

111

SPUK

0

1.367

1.367

Geluidsanering Egmond aan Zee

0

7

34

27

ISV 2010-2014

209

209

Camperduin

278
581

278
494

Provincie:

Totaal

0
1.418

0
1.505

Waarborgen en garanties
Omschrijving

Oorsponkelijk bedrag Percentage
x 1.000
borgstelling
Diverse instellingen en verenigingen
4.882 100,00%
WSW leningen
97.225
50,00%
HVC
9.767 100,00%
MCA/St Noordwest Ziekenhuisgroep
11.345
9,09%
Hypotheken particulieren
11.460 100,00%
Hypotheken HVO
8.945 100,00%
Totaal
143.623

Boekwaarde Boekwaarde Garantiebedrag
31-12-2018
31-12-2019
31-12-2019
2.915
2.702
2.702
94.006
85.198
42.599
10.096
10.016
10.016
908
454
41
946
389
389
8.137
8.098
8.098
117.007
106.857
63.845

In 2019 is geen bedrag betaald uit hoofde van aanspraken op de
verleende borg- en garantstellingen.

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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Gebeurtenissen na balansdatum
Nadat het Coronavirus in eerste instantie vooral een Chinees
probleem leek, is de laatste weken gebleken dat de ziekte
wereldwijd is verspreid. De realiteit van de ontwikkelingen rondom
het Coronavirus is dat niemand precies weet wat er gaat gebeuren.
Het beleid in Nederland is vooral gericht op de spreiding van het
aantal ziektegevallen over een langere periode met als doel om
ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg in Nederland in staat blijft
om patiënten te helpen.
Economisch is wat nu gebeurt iets dat nog niet eerder is
voorgekomen. Dit alles heeft gevolgen voor grote beursgenoteerde
ondernemingen, maar ook voor mkb-bedrijven en zzp’ers.
Zonder hulp van de overheid zal een groot aantal organisaties in
continuïteitsproblemen komen. De regering doet haar uiterste best
om ondernemingen (financieel) te ondersteunen en hen te helpen
om door deze crisis heen te komen. Dat geldt voor grote
ondernemingen, maar ook voor kleinere ondernemingen.

De colleges informeren de raad hierover via de gebruikelijke P&C
documenten.
Via het Rijk ontvangen de gemeenten een vergoeding van de
kosten die de gemeenten maken in het kader van de
Rijksmaatregelen die genomen zijn, zoals bijvoorbeeld de bijstand
voor zelfstandigen.

De colleges van BUCH gemeenten hebben in hun vergaderingen
van 17, 24 en 31 maart besloten in te stemmen met nadere, eigen
maatregelen ter ondersteuning van inwoners en ondernemers.
Deze maatregelen richten zich onder andere op uitstel van
betalingen tot 1 juli 2020 voor belastingen, leges, huren en pachten,
het opschorten van aanmaningen en het versneld afhandelen en
betalen van facturen.
Er zal sprake zijn van een financiële impact op de gemeentelijke
financiën, maar het is nog te vroeg en daarmee onduidelijk om te
kunnen bepalen wat deze impact als gevolg van het Coronavirus op
de gemeentelijke financiën exact zal zijn.
Voor de gemeenten zal het in eerste instantie vooral gaan om de
(geringe) kosten van het aantrekken van (tijdelijke) kasgeldleningen
om de liquiditeitstekorten als gevolg van het opschorten van
betalingen op te lossen en lagere inkomsten uit
(water)toeristenbelastingen en vergunningen.
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4.5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019/WNT
Onderstaand overzicht incidentele baten en lasten
Alles groter dan € 50.000,- wordt apart getoond, alles onder de € 50.000,- wordt op een regel getoond.
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Wet Normering Topinkomens (WNT) gegevens
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Bedragen x € 1

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in
de periode kalendermaand 1 t/m 12

M.N. Schroor

A. Idema

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Gemeentesecretaris
1/1-31/12
1,0
ja

Griffier
1/1-31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

103.496
18.034
121.530

86.053
14.698
100.751

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen
Totale bezoldiging 2019

n.v.t.
121.530

n.v.t
100.751

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

1/1-31/12
1,0
ja

1/4-31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

99.874
16.348
116.222

64.024
10.199
74.223

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

141.750

Totale bezoldiging 2018

116.222

74.223

Bedragen x € 1

2019
n.v.t.
n.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar

n.v.t.

182

0

61.950

Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijk e bezoldigingsmaximum 1 t/m 12

Griffier
2018
1/1-31/3
3

61.950

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?
Bezodiging in de betreffende periode
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

n.v.t.
0

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen
Totale bezoldiging, exclusief BTW

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
32.321

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldige betaling

n.v.t.

n.v.t.
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4.6 ANALYSE BEGROTINGSAFW IJKINGEN EN BEGROTINGSRECHTMATIGHEID
Algemeen
vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de
Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een
beleidskaders van de gemeenteraad vallen.
belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Bado
(Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden) wordt
De toelichting van het Bado zegt hierover:
begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven (ook wel
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de
begrotingsonrechtmatigheid genoemd), omdat de overschrijding
baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn
strijd oplevert met artikel 189, vierde lid van de Gemeentewet.
gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en
Volgens artikel 28, eerste lid van het Besluit
hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de
comptabiliteitsvoorschriften dienen deze overschrijdingen (en
begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad
onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden
zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen
opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad
dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste
waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende
programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede
uitgaven alsnog geautoriseerd.
het begrotingsjaar van belang zijn.”
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van
de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven.
Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium
Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant
wordt getoetst of het budgetrecht van de gemeenteraad is
deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een
gerespecteerd.
goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven. Wel moet
de accountant in het verslag van bevindingen de bedragen,
Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of
waarvan het college in de jaarrekening heeft aangegeven dat ze
financieel) behoeven autorisatie door de gemeenteraad. In de regel
nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De
zullen begrotingswijzigingen vooraf aan de raad worden voorgelegd
accountant dient in dat kader in ieder geval aan te geven of het
ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te
overzicht ex artikel 28, eerste lid, van het Besluit
realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag.
comptabiliteitsvoorschriften 1995 volledig is of niet.
Slechts indien de omstandigheden een autorisatie vooraf niet
mogelijk maken zal achteraf een begrotingswijziging moeten
Begrotingsoverschrijdingen binnen bestaand beleid worden door de
worden voorgelegd. Indien de raad ermee instemt wordt de
accountant dus niet in de overweging, om al of niet tot een
besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig.
goedkeurende verklaring te geven, betrokken. Het wel of niet
Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het
vaststellen van de rekening door de Raad heeft overigens geen
jaar zelf nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
invloed op de strekking van de rechtmatigheidverklaring van de
accountant. De verklaring wordt immers afgegeven bij de door het
Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn
College van B&W opgemaakte jaarrekening.
bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen
Verschillende typen begrotingsoverschrijdingen
onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle
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De algemene lijn is dus dat begrotingsoverschrijdingen die binnen
de beleidskaders van de raad passen niet meegewogen worden in
het accountantsoordeel. Er kunnen zeven verschillende
begrotingsoverschrijdingen worden onderscheiden.
1.
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet
passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter
weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend.
Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk
aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving
(subsidieregeling, -verordening)was gedefinieerd.
2.
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande
beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die
ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte
kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al
wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot
begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de
budgetregels zoals afgesproken met de raad.
3.
Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld
via subsidies of kostendekkende omzet.
4.
Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen.
Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken
van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde)
overschrijding.

5.
Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door
extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending
van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.
6.
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke
achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit
bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker,
belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een
belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om
interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na
het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen
rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de
gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw
in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen
zijn voor het lopende jaar.
7.
Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten
(investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden
via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of
pas in de volgende jaren.
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Toelichting afwijkingen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid staat hieronder een overzicht van de programmaonderdelen 1A en 3B, waarbij de lasten in 2019
zijn overschreden. Dit betreffen lasten die passen binnen het door de raad vastgestelde beleid.
Onderstaande zaken zijn beoordeelt en de conclusie is dat alle afwijkingen passen binnen bestaand beleid. Hierdoor is er geen sprake van
begrotingsonrechtmatigheid.
Programmaonderdeel 1A (lasten)
College van B&W
Door de mutaties in de wethouderposities is in plaats van de begrote vrijval van € 59.000,- zie baten een extra storting
van € 90.000,- (N) nodig in de voorziening wachtgelden om de voorziening weer op het juiste peil te brengen. Verder
vanwege de mutaties in de wethouderposities een extra storting nodig in de voorziening wethouderspensioenen
van € 145.000,- (N).
Bijdrage BUCH
Verschil in voorschot en definitieve bijdrage aan de BUCH voor dit PO, in totaal over alle PO's € 471.000,- (V)
Niet nader verklaarde verschillen

235.000 N

Totaal lasten

293.000 N

21.000 V
79.000 N

Programmaonderdeel 3B (lasten)
Riool
Er is een hoger storting in de voorziening Riool. Deze wordt veroorzaakt door hogere inkomsten in verband met meer
aansluitingen door leegstandscontrole, verder stond er nog een te laag bedrag aan storting in de voorziening begroot.
Niet nader verklaarde verschillen

348.000 N

Totaal lasten

387.000 N
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BIJLAGEN BIJ DE JAARREKENING
BIJLAGE 1: SISA
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BIJLAGE 2: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
Bedragen x € 1.000
Taakveld
0.1
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.11
0.2
0.3
0.4
0.5
0.61
0.62
0.63
0.64
0.7
0.8
0.8
0.9
1.1
1.2
1.2
1.2
2.1
2.1
2.2
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

Programma-onderdeel

Omschrijving taakveld
Bestuur
Inwoners en bestuur
Mutaties reserves
Beheer en onderhoud
Mutaties reserves
Overig
Mutaties reserves
Duurzaamheid en milieu
Mutaties reserves
Overhead
Mutaties reserves
Samen leven
Mutaties reserves
Wonen en leefomgeving
Mutaties reserves
Cultuur, Recreatie en toerisme
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Saldo resultaat na bestemming
Burgerzaken
Inwoners en bestuur
Beheer overige gebouwen en gronden
Beheer en onderhoud
Overhead
Overhead
Treasury
Algemene dekkingsmiddelen
OZB woningen
Algemene dekkingsmiddelen
OZB niet-woningen
Algemene dekkingsmiddelen
Parkeerbelasting
Algemene dekkingsmiddelen
Belastingen overig
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
Overig
Overige baten en lasten
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting (VpB)
VPB
Crisisbeheersing en brandweer
Een veilige gemeente
Openbare orde en veiligheid
Samen leven
Openbare orde en veiligheid
Wonen en leefomgeving
Openbare orde en veiligheid
Een veilige gemeente
Verkeer en vervoer
Beheer en onderhoud
Verkeer en vervoer
Een bereikbare gemeente
Parkeren
Een bereikbare gemeente
Economische havens en waterwegen
Beheer en onderhoud
Openbaar vervoer
Een bereikbare gemeente
Economische ontwikkeling
Economische vitaliteit
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Economische vitaliteit
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Economische vitaliteit
Economische promotie
Algemene dekkingsmiddelen
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Begroot na wijz
Lasten

1.608
227
4.838
0
0
267
100
32
0
1.415
589
11.912
352
492
162
307
112
14
60
0
26
2.656
29
438
897
4.789
136
434
688
0
192
55
60
93

Werkelijke
Lasten
1.929
408
4.838
6
0
267
100
32
0
1.400
578
11.721
426
504
161
367
111
13
57
0
26
2.639
90
337
950
4.800
139
395
787
0
186
48
60
72

Begroot na wijz.
Baten

59
0
1.560
0
765
0
261
156
80
506
271
83
1.265
5.953
2.294
4.443
2.248
35.751
0
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
0
0
199
19
3.876

Werkelijke
Baten
32
0
1.560
0
765
0
269
156
0
474
569
146
1.213
6.008
2.255
4.239
2.300
35.955
108
0
0
20
31
14
0
146
0
0
0
0
11
206
15
4.005
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Taakveld

Omschrijving taakveld

Programma-onderdeel

4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.6
5.7
5.7
5.7
5.7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.71
6.72
6.81
6.82
7.1
7.2
7.3
7.4
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3

Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
Media
Media
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid
Riolering
Afval
Milieubeheer
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen
TOTALEN

Samen leven
Samen leven
Samen leven
Samen leven
Samen leven
Cultuur, Recreatie en toerisme
Cultuur, Recreatie en toerisme
Cultuur, Recreatie en toerisme
Inwoners en bestuur
Samen leven
Beheer en onderhoud
Kerngericht en ondersteunend
Cultuur, Recreatie en toerisme
Wonen en leefomgeving
Samen leven
Samen leven
Samen leven
Samen leven
Samen leven
Samen leven
Samen leven
Samen leven
Samen leven
Samen leven
Samen leven
Duurzaamheid en milieu
Duurzaamheid en milieu
Wonen en leefomgeving
Duurzaamheid en milieu
Beheer en onderhoud
Wonen en leefomgeving
Wonen en leefomgeving
Wonen en leefomgeving

0.11

Saldo van baten en lasten
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Begroot na wijz.
Lasten

477
1.282
616
477
1.409
315
759
173
51
701
2.641
72
871
163
2.531
2.134
6.630
1.402
408
794
3.043
3.960
42
747
1.175
3.697
3.985
8
1.166
399
1.197
2.406
1.712
80.420

Begroot na wijz.
Baten

Werkelijk
Lasten
475
1.301
667
395
1.278
319
736
163
37
698
2.582
55
904
168
2.431
1.965
6.239
1.356
457
888
3.309
4.327
20
794
1.165
4.056
3.992
14
1.187
386
1.246
555
1.679
79.293

Werkelijk
Baten

165
30
98
25
877
14
83
0
0
0
0
0
661
0
84
0
4.758
0
0
0
-43
0
0
0
0
5.418
4.897
0
0
484
2
2.290
654
80.420

13
148
51
16
764
7
90
0
0
0
4
0
669
0
88
0
4.856
0
0
0
72
-2
0
0
0
5.615
5.028
0
7
495
19
442
1.383
80.257

0
VOORDEEL

964
VOORDEEL
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IPA-ACON ASSURANCE B.V.

Wilhelminapark 29
Postbus 6222
2001 HE HAARLEM
Telefoon 023 – 531 95 39
Fax 023 – 531 1700
info@ipa-acon.nl
www.ipa-acon.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van de gemeente Bergen

A

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van de gemeente Bergen gecontroleerd. Naar ons oordeel:
• geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de
gemeente Bergen op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten;
• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen waaronder de gemeentelijke verordeningen zoals opgenomen in het vigerende normenkader.
De
•
•
•
•

jaarrekening bestaat uit:
het overzicht van baten en lasten over 2019;
de balans per 31 december 2019;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; en
de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het gemeentelijk controleprotocol en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (Wnt)
2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Bergen zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en
voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals vastgelegd
in het ‘Controleprotocol Bergen jaarrekening 2019 en Normenkader 2019’ zoals vastgesteld in de
raadsvergadering van 5 maart 2020. Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad
tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 75.000,- of 5% van de totale lasten
per programma rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve,
SiSa- of Wnt-redenen relevant zijn.

B

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen, en
diverse bijlagen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is, zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet, en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

C

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders voor de jaarrekening
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en
regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen zoals opgenomen in het vigerende normenkader van de gemeente Bergen.
In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet
het college van burgemeester en wethouders afwegen of de financiële positie voldoende is om de
gemeente in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen.
Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.
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De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de organisatie.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
Bado, het gemeentelijke controleprotocol, de Regeling Controleprotocol Wnt 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van
de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in
de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde afweging dat de gemeente in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te
vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de gemeente haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
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•
•

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat de gemeente de financiële risico’s niet kan opvangen;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle
van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de
significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.
Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Haarlem,17 juni 2020
Reg.nr.: 102877/215/421/1911
Ipa-Acon Assurance B.V.

Was getekend : mr. drs. J.C. Olij RA
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