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Van: Griffie Gemeente Bergen  
Verzonden: dinsdag 12 oktober 2021 07:34 
Aan: Jan Belleman <janbelleman@debuch.nl> 
CC: Thecla Engelsbel <t.engelsbel@bergen-nh.nl>; Ralph de Vries <r.devries@bergen-nh.nl> 
Onderwerp: Technische vragen begroting 
Goedemorgen Jan, 
Zie onderstaande vragen van de fractie CDA, je stond ook in cc. Groeten Petra Bosch 
Van: Wilma Grooteman  
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 21:30 
Aan: Griffie Gemeente Bergen <bureaugriffier@bergen-nh.nl> 
CC: Jan Belleman <janbelleman@debuch.nl>; <fractie@cdabergen.nl>  
Onderwerp: technische vragen begroting 

Dag Jan, 

Fijn dat we alsnog technische vragen kunnen indienen voor de ARC van 14 oktober a.s. 

Bij deze de technische vragen van het CDA 

1. 3b.2 extra storting € 700K in voorziening afvalstoffenheffing. Waar is deze voor bedoeld? 

Tijdens de financiële sessie van 7 oktober jl. werd aangegeven dat deze kosten zijn bedoeld 

om de investeringen als gevolg van de overgang naar een nieuwe inzamelaar te dekken en in 

de technische sessie over afval werd juist aangegeven dat dit bedrag hier niet voor was 

bedoeld.  

Concrete vraag; wat wordt beoogd met de extra storting van € 700K in de afvalstoffen 

reserve 

Antwoord  
In de technisch vragensessie is aangegeven dat dit bedoeld is voor de dekking van 
de incidentele implementatie kosten met betrekking tot de invoering van het nieuwe 
grondstoffenbeleidsplan in 2022.  
Deze extra kosten en het nieuwe grondstoffenbeleidsplan zijn niet afhankelijk van de 
keuze van de inzamelaar.  
 

2. is het mogelijk om bij het overzicht baten en lasten ook het huidige begrotingsjaar het 

laatste rekeningjaar te laten zien om de trend in de baten en lasten te laten zien 

Antwoord 
Deze vindt u in bijlage 1 baten en lasten per taakveld. 
 

3. Pagina 12. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 
Vraag:  Wie stelt de KPI's vast? En hoe kan de raad daar kennis van nemen 

Antwoord 
De bestuursopdracht luidt: een vertaling van de missie:  
“Een fijne woon- werk- en leefomgeving voor onze inwoners, ondernemers en 
bezoekers” in een concrete uitwerking van de visie op dienstverlening in de breedste 
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zin van het woord, uitgewerkt in realistische KPI’s. Waardoor eigenaarschap ontstaat 
van de vier gemeenten voor de werkorganisatie.  
Het tijdpad dat daarbij is aangegeven, is dat de visie op dienstverlening in de 
breedste zin van het woord met realistische KPI’s is vastgesteld door besturen 
(colleges en raden) in het derde kwartaal van 2022. 
 

4.  

 
Vraag a: op welke wijze kan de raad kennis nemen op welke wijze de veiligheid van de data 

is gegarandeerd?  

Antwoord 
Via het strategisch beveiligingsbeleid 2020-2023, dit is vastgesteld in het college op  
30-06-2020 BENW200371 en daarna gepubliceerd op 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR645832/1 

 

Vraag b: als hiervoor beleidsstukken zijn opgesteld welke invloed heeft de raad hier op? 

Antwoord 
De wijze om alsnog invloed uit te oefenen op bestaand beleid ligt binnen de 
standaard controle-instrumenten van de raad zoals bijvoorbeeld : 
Indienen van moties, vragenrecht en eventueel een verzoek voor een 
informatiebijeenkomst. 
 

5.  

 
Vraag: Wanneer is deze doelstelling behaald? 

Antwoord 
Dat is bekend na de evaluatie die conform afspraak gepland staat voor begin 2022. 
 
6. 1B samenleven 

De CDA fractie is blij met de uitleg afgelopen donderdag 7 oktober over de 

beheersmaatregelen en het inzicht dat is gegeven waarom de beheersmaatregelen op dit 

moment nog niet het gewenste effect hebben.  

De CDA fractie is wel nieuwsgierig of het college ook inzicht heeft in de demografische 

ontwikkelingen in het sociaal domein 

Vraag: heeft het college inzicht in de demografische ontwikkelingen in het sociaal domein en 

zo ja kan zij deze delen met de gemeenteraad? 

Antwoord 
Deze vraag staat nog uit, u kunt de vraag vanavond in de commissie mondeling aan 
de PHO stellen.  
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7. Inspectie gastouderopvang 

Vraag a.  wat is het bedrag dat Bergen in het kader van de intensivering inspectie 

gastouderopvang ontvangt?  

Antwoord 
Vanuit het rijk wordt vanaf 2022 € 7.300,- per jaar extra ontvangen via de algemene 
uitkering. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de intensivering vanuit het bestaand 
budget kan worden bekostigd. Als later blijkt dat extra budget nodig is wordt dit via 
het college aangevraagd. 
 
Vraag b. op welke wijze wordt de raad betrokken bij het bepalen van het toezichtpercentage? 

Antwoord 
Via de begroting 2022 wordt u gevraagd het percentage inspecties op te hogen van 
jaarlijks 5% (wettelijk minimum) naar jaarlijks 19% (landelijk gemiddelde). 
 
8. Vroeg- en voorschoolse educatie 

Het is de CDA fractie niet echt duidelijk wat het college wil bereiken met de voor-en 

vroegschoolse educatie? En waaraan kunnen we dan zien of dat behaald is.  

Vraag: om hoeveel peuters in de gemeente Bergen gaat het hier om? 

Antwoord  
Het aantal peuters met een VE-indicatie is in 2020 gestegen. Of sprake is van een 
incidentele of structurele stijging is op dit moment nog niet bekend.  
Jaar              VE-indicatie    Toegeleid naar VE-peuteropvang 
2017                     21                               17 
2018                     23                               20 
2019                     19                               17 
2020                     25                               22 
Gemiddeld           22                               19 
In 2021 zijn dat er op dit moment 15 indicaties gesteld (t/m Q2). 
 
Vraag: moeten we als raad daar bijvoorbeeld denken aan 

- percentage doelgroep peuters dat 16 uur voorschoolse educatie volgt 

- het aantal locaties in de gemeente van peuteropvang met voorschoolse educatie 

Antwoord 
De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een kwalitatief voldoende 
en dekkend aanbod van voorschoolse educatie voor peuters van 2,5 tot 4 jaar met 
een (risico op een) achterstand in de Nederlandse taal. Daarnaast is het de taak van 
de gemeente om zich in te spannen deze kinderen daadwerkelijk te bereiken en toe 
te leiden naar de peuteropvang. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet op het Primair 
Onderwijs.  
In het Uitvoeringsplan VVE 2021 en 2022 is een resultaatafspraak opgenomen. 
Deze afspraak luidt: 'bij minstens 80% van de kleuters die met een taalachterstand 
instromen in groep 1, is deze achterstand op het domein taal eind groep 2 
afgenomen met 2 maanden of 10%'. Scholen kiezen zelf de middelen waarmee zij 
de ontwikkeling van kleuters volgen, hoewel de Inspectie van het Onderwijs van 
scholen blijft vragen om de ontwikkeling van het jonge kind te volgen door middel 
van gestructureerde observaties. Om de resultaatafspraak te monitoren is in het 
uitvoeringsplan VVE de actie opgenomen om in overleg met het onderwijs de 
resultaten van VE-geïndiceerde kleuters in kaart te brengen.  
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Aantal locaties: er zijn 7 kinderdagopvangvoorzieningen in de gemeente Bergen 
waarbij op 7 locaties sprake is van een aanbod voorschoolse educatie. 
 
9. Leerlingenvervoer 

Vraag: wat is het peil van de klanttevredenheid op dit moment? 

Antwoord 
Het beeld bestaat dat de meeste klanten tevreden zijn. Dit onder andere naar 
aanleiding van het beperkte aantal incidenten/klachten dat ontvangen is en het 
meest recente klanttevredenheidsonderzoek van 2019. 
 
10. Wat gaan we daarvoor doen? 

 
 

Vraag: welke andere kaders gelden voor de hernieuwde aanbesteding van het leerlingen 

vervoer?  

Antwoord  
Dat zijn naast de synergievoordelen: 

1. Verhoging van de klanttevredenheid. 
2. Versterken van de regionale samenwerking   
3. Stimuleren eigen kracht van ouders en kinderen/leerlingen 
4. Duurzaamheid van het vervoer verhogen.. 

 
Vraag: behoren tot de verwerking ook van de data ook persoonsgegevens van inwoners en zo 

nee op welke wijze is dat dan uitgesloten? 

Antwoord 
Voor zover noodzakelijk voor de management/beheer informatie zullen ook 
persoonsgegevens worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij inzicht in de rittenindelingen is 
een adres/postcode van belang. We zullen zorgdragen dat de data AVG getoetst 
zijn.  
 
11. Accommodaties 

De CDA fractie ziet bij de accommodaties nog niet de dorpshuizen De Blinkerd, De Schulp 

en De Hanswijck 

Vraag: wat is de reden dat het college deze accommodaties nog niet heeft meegenomen. 

Komen de investeringen voor deze accommodaties niet in 2022? 

Antwoord 
Voor de Schulp komt binnenkort een separaat voorstel richting de raad.  
Dit is niet in de begroting 2022 opgenomen omdat op dit moment de benodigde 
middelen en planning van de drie dorpshuizen nog niet bekend is.  
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12. Een veilige gemeente 

De CDA fractie is blij met de concrete doelstelling voor verbeteren sociale veiligheid en 

woonoverlast.  

Maar mist deze bij Jeugd; het terugdringen van de jeugdoverlast.  

Vraag: Wat is het streven van het college voor 2022? Idem middelengebruik.; ondermijning?  

Antwoord 
In het Integraal Veiligheidsbeleid Bergen 2019 – 2022 is alleen bij het thema sociale 
veiligheid en woonoverlast de doelstelling zo concreet geformuleerd omdat de 
Veiligheidsmonitor hiertoe de mogelijkheid biedt. Bij de andere thema’s ligt dat 
ingewikkelder.  
 
Voor het thema jeugdoverlast kunnen we gebruik maken van de politiecijfers van 
‘jeugd gerelateerde incidenten’ maar dan ontbreken de meldingen die niet via de 
politie lopen maar bijvoorbeeld via Fixi. De politiecijfers op dit thema laten de 
volgende reeks zien, eerst staat het jaar genoemd, dan het aantal:  
2017 - 216; 2018 - 194; 2019 – 203; 2020 – 368; 2021 t/m september – 268. 
 
Bij het thema Middelengebruik richten we ons op de resultaten in de jong 
volwassenenmonitor die in oktober 2021 worden gepresenteerd. 
 
Bij het thema Ondermijning kan concreet aangegeven worden hoeveel drugspanden 
de burgemeester heeft gesloten. Geen kengetallen zijn beschikbaar over criminele 
activiteiten / gedrag bij bedrijven / personen. Op dit thema wordt veel ingezet op 
preventie en bewustwording. Om dit te kunnen meten ontbreken de mogelijkheden. 
 
13. BBV  

In de begroting zijn BBV cijfers opgenomen. Het is echter voor de CDA fractie onmogelijk 

om hier een trend in te ontdekken omdat deze alleen de laatst bekende cijfers zijn opgenomen 

Vraag:. Is het voor het college mogelijk om ook de eerdere jaren in beeld te brengen? 

Antwoord 
Dit is mogelijk maar doordat de jaren van de verschillende indicatoren niet gelijk op 
lopen qua actualiteit is het lastig om een duidelijk overzicht te maken. 
Overigens zijn alle cijfers terug te vinden in de eerdere P&C stukken op RIS/BIS. 
 
Het beste inzicht wordt echter getoond op de website Waarstaatjegemeente.nl. 
Als u daar onder kopje “Producten” kiest voor “Besluit Begroting en Verantwoording” 
dan vindt u de grafieken per indicator. Als u op een indicator gaat staan met uw 
cursor ziet u 3 symbolen verschijnen, onder andere een loep met een plus. Als u 
daar op klikt kunt u via optie alle jaren een grafiek krijgen met daarin alle jaren sinds 
de start van de meting. Onderstaand de link. In de versie voor de raad wordt deze 
link voortaan in het kopje boven de tabel met indicatoren opgenomen zodat men 
daar direct heen kan. 
Dashboard - Besluit Begroting en Verantwoording - Bergen (NH.) (waarstaatjegemeente.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
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14. Leningen 

De aankomende jaren moeten nieuwe leningen worden aangetrokken. Recentelijk is een 

lening afgesloten. Vraag: Is dat voor deze leningen 

Antwoord: 
Nee, de lening die recentelijk is afgesloten is niet voor de toekomstig aan te trekken 
leningen. Jaarlijks wordt opnieuw bekeken of en zo ja hoeveel nodig is, dit is vooral 
ook afhankelijk van de realisatie van de geplande investeringen en projecten en 
eventuele nieuwe investeringen en projecten. 
 

Vraag : Heeft het college ook overwogen om de totale leningen portefeuille te 

herfinancieren? Zo nee wat is de reden hiervan.  

Antwoord 
Nee, dat is niet overwogen. 
Als we lopende leningen willen herfinancieren betalen we een boeterente die even 
hoog is als de rente die we tot het aflopen van de lening nog zouden betalen.  
Er is op totaal niveau dus geen winst aangezien je de te betalen boeterente mee 
moet financieren.  
Als we alles zouden herfinancieren verleg je daarmee de kosten van het heden 
(aflossing en rente) verder naar de toekomst zonder dat de totale kosten lager 
worden. 
Ook zorgt dit ervoor dat er in de toekomst op een moment een grote 
(her)financiersvraag kan ontstaan. Als de rente op dat moment hoog is leidt dat op 
dat moment tot structureel hoge extra kosten. 
De nu aangetrokken lening van 40 mln. is op dit moment 40% van het totaal bedrag 
aan opgenomen leningen. 
 

Tot zover!. 

 

Vriendelijke groet namens de CDA fractie  

Wilma Grooteman 

 

 

 


