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INLEIDING 

 

Kadernota 2022 
De nu voorliggende Kadernota 2022 is conform de 
geharmoniseerde BUCH P&C cyclus een combinatie van de 
tussentijdse rapportage 2020 en de Kadernota 2022 waarin ook de 
structurele effecten vanuit de jaarrekening zijn meegenomen. Dit 
om zo efficiënt mogelijk een actuele stand van zaken van de 
financiën aan uw raad te kunnen presenteren. 
 
 
Verkiezingen 
Zoals gebruikelijk voorafgaand aan een verkiezingsjaar wordt de 
kadernota/begroting beleidsarm opgesteld zodat de nieuwe coalitie 
direct na de verkiezingen de ruimte heeft om zelf invulling te geven 
aan het programma. 
 
Het nieuwe begrotingsjaar 2022 is tot op heden structureel sluitend 
waardoor er vanuit de provincie geen reden is voor eventueel 
preventief toezicht voor 2022. 
 
Herijking gemeentefonds 
Uit de eerste concept berekeningen van de herijking 
gemeentefonds komt voor Bergen een nadeel van circa 
€ 2.800.000,- die van af 2023 in stappen van €450.000,- structureel 
per jaar wordt doorgevoerd. 
Voor 2023 en verder wordt, mede hierdoor, een tekort verwacht. 
Het college stelt voor om voordat er gekeken gaat worden naar 
ombuigingen om eerst de formatie van het nieuwe kabinet en de 
uitkomsten van het regeerakkoord af te wachten.  
 
Dit aangezien dan ook duidelijkheid wordt wat de eventuele 
financiële tegemoetkoming vanuit het rijk wordt met betrekking tot 

de kosten jeugdhulp, abonnementstarief Wmo en de 
opschalingskorting. 
Hopelijk gaat dit tot extra inkomsten c.q. lagere lasten leiden 
waardoor het tekort vanaf 2023 wordt verlaagd.  
 
Sociaal domein 
De kosten binnen het sociaal domein zijn, vooral met betrekking tot 
de huishoudelijk hulp, schoonmaakondersteuning en de jeugdhulp 
de afgelopen tijd sterk gestegen en leiden tot een forse structurele 
bijraming vanaf 2021.  
In deze rapportage zijn de eventuele beheersmaatregelen sociaal 
domein vanuit de bestuursopdracht nog niet opgenomen Deze 
beheersmaatregelen worden separaat aangeleverd en in dezelfde 
raad als de kadernota ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. 
 
Indicatoren Armoede en Schuldhulpverlening 
Als antwoord op de toezegging van de portefeuillehouder A&SHV is 
in deze kadernota meer sturingsinformatie met bijbehorende 
indicatoren opgenomen bij dit onderdeel. Dit onderdeel van de 
kadernota dient gelijk als eerste vingeroefening in aanloop naar de 
herzieningen van de P&C documenten. Van de raad wordt hierop 
een reflectie gevraagd. 
 
Coronacrisis effecten 2021 
Voor 2021 is op dit moment moeilijk in te schatten wat het negatieve 
effect op de gemeentelijke inkomsten voor parkeren en 
toeristenbelasting is.  
Vooralsnog gaan we uit van € 250.000,- lagere parkeeropbrengsten 
en € 750.000,- lagere opbrengsten uit de toeristenbelasting. Hierbij 
gaan we er vooralsnog vanuit dat dat de zomer relatief normaal kan 
verlopen. 
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Toekomstige ontwikkelingen 2022 en verder: 
 
Uitwerking motie jeugdlintje 
Uw raad heeft op 10 december 2020 een motie aangenomen 
waarin het college wordt gevraagd om vanaf 1 januari 2022 onder 
voorwaarden een jeugdlintje uit te reiken. De uitwerking van deze 
motie is opgepakt en in de nieuwsbrief van 12 mei is de stand van 
zaken geschetst. Bij het vaststellen van de begroting is meer 
duidelijk wat de invoeringskosten en de jaarlijks terugkerende 
kosten zijn.  
 
De volgende ontwikkelingen kunnen leiden tot extra lasten of 
minder inkomsten: 
 

 Gevolgen 2022 en verder in verband met coronacrisis; 
Deze heeft waarschijnlijk een effect op groei van de economie 
en daardoor op het accres. Op het moment da het rijk gaat 
ombuigen om de staatschuld niet meer te laten oplopen of 
omlaag te brengen zorgt dit voor een lagere algemene uitkering. 
 

 De meicirculaire 2021 
Uitkomsten medio mei begin juni. 
 

 Ontwikkelingen sociaal domein 
Het is nog steeds onduidelijk of vanuit het rijk voldoende 
compensatie gegeven gaat worden voor de stijging van de 
zorgkosten en de effecten van de rijksmaatregelen zoals 
bijvoorbeeld het abonnementstarief, de invoering wet 
inburgering en decentralisatie bescherm wonen et cetera.  
 

 Invoering omgevingswet 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet 
Kwaliteitsborging Bouwen (Wkb) heeft structurele financiële 
effecten. Zo voorzien we een daling in legesopbrengsten. Dit 
wordt veroorzaakt door het splitsen van de bouwtechnische en 

de ruimtelijke omgevingsvergunning, waarbij een groot deel van 
de huidige technische bouwtoetsen vervallen, en voor de 
activiteit bouwen een afname van vergunningplichten en de 
introductie van de meldingsplicht.  
 
Daarentegen is het toegestaan om leges te heffen over 
milieuvergunningen. De gemeente moet hierover voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet een besluit nemen en 
dient de nieuwe legestarieven vast te stellen. 
 

 Energietransitie / klimaat 
De benodigde budgetten voor de energietransitie / klimaat 
worden vooralsnog niet geraamd. De gemeenten zijn via de 
VNG nog in onderhandeling met het Rijk over de financiële 
vergoeding hiervoor.  
De inhoudelijke programma’s zijn grotendeels opgesteld en 
gereed om met de uitvoering te starten. Zodra het rijk extra 
budget beschikbaar stelt worden de uitvoeringsplannen voor 
zover die passen binnen het door het rijk beschikbaar 
gestelde extra budget aan uw raad voorgelegd zodat er zo 
snel mogelijk mee gestart kan worden. 

 

 Toekomst dorpshuizen / Sportaccommodaties 
Er vindt onderzoek plaats of we als gemeente een rol willen 
nemen in de financiering van renovatie en verbouwingen van 
dorpshuizen/sportaccommodaties die niet in gemeentelijke bezit 
zijn: De Schulp, De Hanswijk en De Blinkerd. Afhankelijk van de 
uitkomsten van dit onderzoek en de besluitvorming door uw 
raad kan dit leiden tot een financieringsvraag tot een maximum 
van circa 4 mln. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 

 
N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen *  1.000 2021   2022   2023   2024   2025     

Verwachte stand begrotingssaldo na raad 4 maart 2021 362 N 581 V 103 N 26 N 134 V   
            

Verwachte stand begrotingssaldo na raad 4 maart inclusief herijking  362 N 581 V 103 N 26 N 134 V   
            

Auto Laadpaal investeringen  0  
 

4  N 5  V 8  V 10  V B&W 30-03-21 

Onderzoek vaccinatiegraad 9  N 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

B&W 30-03-21 

Kranenburgh kwijtschelding lening en rente 381  N 6  N 5  N 4  N 3  N Raad 08-04-21 

Kranenburgh depot en subsidie 0  
 

307  N 327  N 313  N 240  N Raad 08-04-21 

Cultuurnota 135  N 195  N 390  N 140  N 140  N Raad 08-04-21 

Verwachte stand begrotingssaldo na raad 8 april 2021 inclusief 
herijking  

887 N 69 V 821 N 476 N 239 N   

            

Definitieve Knip Molenweidtje 0  
 

0  
 

4  V 30  V 12  N Raad 20-5-21 

Intrekkingsbesluit grex Mooi Bergen 90  N 69  N 99  N 121  N 55  N Raad 20-5-21 

NAG (Nota actualisatie grondexploitaties) Bergen 17  V 18  V 18  V 1  V 19  N Raad 20-5-21 

Kadernota 2022 collegedeel 22  V 37  N 37  V 22  V 3  V B&W 25-5-21 

Verwachte stand begrotingssaldo na raad 20 mei 2021 938 N 19 N 861 N 544 N 321 N   

Kadernota 2022 raad  543  V 876  V 215  N 1.180  N 1.703  N Raad 6-7-21 

Verwachte stand begrotingssaldo na raad juni/juli 395 N 857 V 1.076 N 1.724 N 2.024 N   
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Overzicht alle financiële mutaties  
aut = autonoom, nb = is nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, I = incidenteel, S = structureel  

 
De mutaties nieuw beleid worden zoals gewoonlijk nu niet bij de kadernota vastgesteld maar ter besluitvorming voorgelegd bij de 
begrotingsbehandeling. 
 

      1 =1.000                            korte omschrijving 2021   2022   2023   2024   2025   I/S 

aut 1a .1 Procedure burgemeester 25  N          I 

aut 1a .2 Gemeenteraadsverkiezingen 
 

  28  N        I 

aut 1a .3 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 0    0    8  N 8  N 8  N S 

aut 1b .1 Actualisatie de Beeck 220  V         I 

nb 1b .2 TONK regeling, tegemoetkoming kosten huishoudens i.v.m. corona 0            I 

aut 1b .3 Sporthal Egmond Watertorenterrein BAM 0    0    112  N 112  N 112  N S 

aut 1b .4 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 310  V 399  V 820  N 811  N 772  N S 

nb 1b .5 Lokaal gezondheidsbeleid 0    10  N 10  N 10  N 10  N S 

aut 1b .6 BBZ kapitaalverstrekkingen 50  V 50  V 50  V 50  V 50  V S 

aut 1b .7 Bijstandsuitkeringen 150  V 150  V 150  V 150  V 150  V S 

aut 1b .8 Jeugdhulp zorg in natura 375  N 375  N 375  N 375  N 375  N S 

aut 1b .9 Vergoeding NHC-component jeugdzorgplus instelling 16  N 16  N 16  N 16  N 16  N s 

aut 1b .10 Huishoudelijke hulp zorg in natura 103  N 148  N 148  N 148  N 148  N S 

aut 1b .11 Schoonmaakondersteuning 76  N 141  N 141  N 141  N 141  N S 

aut 1b .12 Eigen bijdrage Wmo voorzieningen 44  V 44  V 44  V 44  V 44  V S 

aut 1b .13 TOZO eerste tranche 12 april 2021 0             I 

aut 1d .1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 6  V 3  V 2  V 2  V 9  V S 

aut 1d .2 Bijdrage Veiligheidsregio NHN    58  V 60  V 61  V 63  V S 

aut 2a .1 Actualisatie budgetten de Beeck    55  N        I 

aut 2a .2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 13  V 4  V 4  V 4  V 5  V S 

nb 2b .1 Versterking organiserend vermogen Schoorl 45  N 35  N        I 

aut 2b .2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 5  V 4  V 4  V 1  N 1  N S 

aut 2c .1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 2  V 0    0    0    73  N S 

aut 3a .1 Bijstellen legesinkomsten omgevingsvergunningen 378  V          I 

aut 3a .2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 1  V 26  N 26  N 26  N 4  N S 

aut 3b .1 RREW subsidie     0         I 

aut 3b .2 Uitvoeringskosten integraal mobiliteitsplan 
 

  15  N 5  N      I 
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      1 =1.000                            korte omschrijving 2021   2022   2023   2024   2025   I/S 

aut 3b .3 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 0    0    0    0    0    S 

aut 3c .1 Aanleg glasvezelnetwerk 182  V 363  V        I 

aut 3c .2 Toezicht en projectleiding glasvezelnetwerk 70  N 144  N        I 

aut 3c .3 Verwachte inkomst Watertorenterrein 0    
 

  0         I 

aut 3c .4 Twee verkopen snippergroen groter dan € 50.000,- 314  V          I 

aut 3c .5 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 326  V 249  V 405  V 435  V 406  V S 

aut 4 .1 Parkeergelden 250  N          I 

aut 4 .2 Toeristenbelasting 750  N          I 

aut 4 .3 Aframen stelpost parkeren i.v.m. Mooi Bergen 
 

  87  V 87  V      I 

aut 4 .4 Aanpassing werkelijke rente en rente algemene reserve 14 N 104  N 198  N 198  N 305  N S 

aut 4 .5 Forensenbelasting extra opbrengst 388  V 395  V 404  V 411  V 419  V S 

aut 4 .6 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 0  N 0  N 18  N 18  N 55  V S 

aut 4 .7 Tegenboeking mutaties omslagrente 370  N 85  N 401  V 427  V 409  V S 

aut 4 .8 Stelpost herijking gemeentefonds. 250  V 250  V 500  V 0    0    S 

aut 4 .9 Effecten herijking gemeentefonds      450  N 900  N 1.350  N S 
   Totaal 543 V 876 V 215 N 1.180 N 1.703 N  
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FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN KADERNOTA 

 
Bij het opstellen van de P&C documenten worden de volgende 
financiële uitgangspunten gehanteerd: 
 
Financiële Uitgangspunten 
OZB 
Het uitgangspunt voor de indexatie van de OZB opbrengsten in het 
nieuwe begrotingsjaar is minimaal het indexcijfer (inflatie pNB) zoals 
door het rijk wordt gepubliceerd in de meicirculaire en gebruikt 
wordt voor de vaststelling van het rekentarief voor de OZB.  
Dit voor zover dit cijfer hoger is dan de standaard 2% stijging van de 
opbrengsten per jaar die meerjarig in de begroting wordt 
opgenomen. 
Bij de kadernota 2021 heeft u raad besloten dat in 2022 de OZB 
opbrengsten structureel met € 505.000,- extra stijgen bovenop de 
reguliere 2% stijging. In totaal stijgen de opbrengsten OZB in 2022 
met 7% ten opzichte van 2021. 
 
Leges en heffingen 
Voor de overige leges en heffingen geldt ook dat de opbrengsten 
jaarlijks met 2% per jaar worden verhoogd (exclusief areaal 
uitbreiding). De opbrengsten worden afhankelijk van de hoogte van 
het bedrag afgerond op tientallen, honderden of duizenden euro’s. 
Uitzonderingen hierop zijn; 

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

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

 

 WABO vergunning; De verwachte opbrengst is sterk 
afhankelijk van de economische situatie en daarmee het aantal 
vergunningen. Vandaar dat geen jaarlijkse stijging is opgenomen. 
 
Parkeerbelasting 
begroot staat een jaarlijkse stijging van € 0,05 per jaar. Het huidige 
tarief 2020 is € 2,00 voor 2022 wordt dit dan € 2,05. 
 
Afvalstoffen- en rioolheffing: 
Het uitgangspunt bij de riool- en afvalstoffenheffing is dat de 
heffingen kostendekkend zijn. 
Mocht er in een jaar minder uitgegeven zijn dan dat er aan 
heffingen binnen is gekomen dan wordt het teveel ontvangen 
bedrag gestort in de egalisatie voorziening afval c.q. riool. Als er 
meer is uitgegeven dan begroot dan wordt het tekort zoveel 
mogelijk uit de egalisatievoorziening onttrokken. De 
egalisatievoorziening mag niet negatief komen te staan. 
 
Doorbelastingen aan afval en riool: 
Er worden op dit moment geen kosten vanuit straatreiniging, 
baggeren en beschoeiingen doorbelast. 
De extracomptabele rente voor de rioolheffing bedraagt 2%  
 
Toeristenbelasting 
Begroot staat een jaarlijkse stijging van € 0,05 per jaar. Het huidige 
tarief 2021 is € 1,90 voor 2022 wordt dit dan € 1,95. 
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De algemene uitkering wordt via lopende prijzen berekend. 
Dit betekent dat er rekening gehouden wordt met toekomstige 
indexatie. Hierdoor is het van belang dat aan de lastenkant ook 
indexatie wordt toegepast.  
Meerjarig wordt voor de gemeenschappelijke regelingen uitgegaan 
van 2% indexatie per jaar aangezien dit de streefwaarde is van de 
centrale Europese bank. Voor de BUCH wordt de bijdrage 
aangesloten op de meerjarenbegroting BUCH. 
 
Stelpost prijsindexatie: 
Voor iedere nieuwe jaarschijf wordt een structurele stelpost 
prijsindexatie opgenomen waarvan over de inzet uiterlijk bij 
vaststelling van de begroting wordt besloten. Deze stelpost wordt 
jaarlijks met 2% per jaar verhoogd. Voor de jaarschijf 2022 is 
€ 510.000,- begroot.  
 
Indexaties: 
Indexaties van opbrengsten voor zover voortvloeiend uit een 
contract of financieel beleid (bijvoorbeeld het stijgingspercentage 
van de overige gemeentelijke belastingen, heffingen en leges) 
worden meerjarig verwerkt. 
 
Incidentele baten en lasten 
Voor zover bekend en voor zover gedekt door een eerder genomen 
besluit worden incidentele baten en lasten in de meerjarenbegroting 
verwerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Herijking) Rentetoevoeging aan reserves 
Aan de algemene reserve en bestemmingsreserves waarvan dat bij 
instelling is aangegeven, wordt jaarlijks 2% rente toegevoegd. 
Hierbij wordt uitgegaan van de begrote stand per 1 januari van het 
betreffende jaar. 
 
(Herijking) Rentetoevoeging aan reserves 
Als bij de herijking van de rentetoevoeging aan de reserves, stand 1 
januari van het jaar, een bedrag aan rente vrijvalt dan wordt het 
vrijgevallen bedrag verschoven van rentetoevoeging naar 
structurele toevoeging aan de algemene reserve. Dit in verband met 
het zo laag mogelijk houden van de schuldquote. 
 
Rentelasten inzichtelijk maken bij grote uitnamen uit algemene 
reserve  
Bij uitnamen uit de algemene reserve groter dan € 1 miljoen wordt 
de werkelijk te betalen rente direct inzichtelijk gemaakt en in het 
voorstel opgenomen. 
Hierdoor wordt duidelijk wat de extra rentekosten zijn die door de 
uitnamen uit de algemene reserve ten laste van het begrotingssaldo 
komen.  
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PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE 

 
1A. INWONERS EN BESTUUR 

Samenwerking met inwoners 
Wat willen we bereiken  
We geven verder invulling aan de ambitie ten aanzien van 
samenwerking met inwoners, zoals vastgelegd in het 
participatiebeleid. Dit vraagt prioritering, capaciteit en lerend 
vermogen. 
We waarborgen dat inwoners deelnemen aan planvorming en aan 
het concretiseren van plannen. Initiatieven vanuit wijken, buurten of 
kernen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. We betrekken 
inwoners bij vraagstukken op een wijze die aansluit bij de huidige 
tijd en mogelijkheden. Hierbij doen we recht aan de mogelijkheden 
van onze inwoners. De werkwijze van de raad is aantrekkelijk en 
toegankelijk. 
Ter ondersteuning van de samenwerking met de inwoners zetten 
we binnen onze dienstverlening in op twee sporen, digitaal waar het 
kan, menselijk waar wenselijk. Het programma Top Dienstverlener, 
vastgelegd in de notitie Nieuw Tij, is gericht op 4 thema’s: 
Dienstverlening, Participatie, Communicatie en Informatie die 
onderling nauw verbonden zijn. Onze dienstverlening wordt voor 
iedereen toegankelijk, makkelijk en begrijpelijk.  
 
Wat gaan we daarvoor doen  
In het participatiebeleid zijn spelregels opgesteld voor de 
samenwerking met inwoners. Er is helderheid over initiatieven 
waarbij participatie een rol speelt via de openbare 
participatiekalender. 
Er wordt meer gewerkt met online participatie. De checklist voor 
participatie wordt bijgesteld naar gelang de opgedane ervaringen. 
Het participatiebeleid sluit aan bij de kaders voor de Omgevingswet. 
Er wordt integraal gewerkt bij participatieopgaven met oog op de 

Omgevingswet. Spelregels zorgen voor het bieden van de juiste 
verwachtingen.  
We zorgen ervoor dat binnen de raad iedereen de juiste rol vervult. 
Naast kaderstellen, controleren en stimuleren van initiatieven gaan 
we ook na hoe we vergaderingen toegankelijker kunnen maken 
voor onze inwoners.  
Binnen dienstverlening staat het jaar 2022 voor verdere uitwerking 
van alle in 2021 opgestarte ontwikkelingen. Het jaar 2022 wordt dus 
het jaar van consolidatie. Met de implementatie van de nieuwe 
contactkanalen geven we verder handen en voeten aan de 
mogelijkheid tot laagdrempelig, veilig digitaal ‘face tot face’ contact 
met de inwoner. Onze communicatie is begrijpelijk, we maken veel 
gebruik van beeldmateriaal. 
Het datateam is gestart en zorgt voor een meer databewuste 
organisatie, zodat we de juiste data verzamelen, deze analyseren, 
duiden en hierop acteren ten behoeve van de dienstverlening.  
 
In de begroting 2022 worden voor dit programmaonderdeel geen 
budgetten aangevraagd. De voor 2021 aangevraagde budgetten 
voor de doorontwikkeling van het Programma Top Dienstverlener 
Nieuw Tij zijn voor meerdere jaren toegekend. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
1. We hebben het online platform ikdenkmeeoverBergen.nl zo 
ingericht dat het ervoor zorgt dat meningen objectief gepeild 
worden. Evenals de ontwikkeling van betrokkenheid op de sociale 
media kanalen van de gemeenten. Er wordt een pilot gedraaid met 
een digitaal burgerpanel. 
2. De werkwijze en overlegwijze van de raad is aantrekkelijk en 
toegankelijk voor raadsleden en inwoners.  
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3. Het succes meten we deels af aan een hogere waardering 
van onze dienstverlening. We monitoren continu de dienstverlening 
specifiek op de kanalen telefoon, website, de balie en mogelijk de 
nieuwe contactkanalen.  
4. De beschikbaarheid van data is uitgebreid ten opzichte van 
2021. Ook het datateam is gestart en er zijn diverse organisatie- en 
maatschappelijke vraagstukken uitgewerkt. Wij garanderen als 
overheid de veiligheid van onze data richting onze inwoners, 
maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere 
stakeholders. 
 
Samenwerking regio Alkmaar 
Wat willen we bereiken  
In het realiseren van onze ambities trekken wij op met de 
samenleving en met andere overheden. In de Focusagenda 2019-
2022 zijn de ambities en economische pijlers van de regio Alkmaar 
beschreven. Om de onderscheidende kwaliteiten van de regio te 
versterken is in 2019 geconcludeerd dat de randvoorwaarden op 
orde moeten zijn. Die randvoorwaarden (bereikbaarheid, wonen en 
energie-innovatie) zijn aangeduid als de focuspunten voor de 
periode 2019-2022. Door ons als Regio Alkmaar te richten op deze 
thema’s, versterken we ons economisch profiel, geven we invulling 
aan het Omgevingsbeeld ‘Diversiteit als troef’ en versterken we 
onze positie naar externe partijen. Ook op de arbeidsmarkt 
verstevigen we onze positie door met de regiogemeenten te werken 
aan een regionale uitvoering van de Participatiewet. Hiermee 

beogen we niet alleen meer werkzoekenden aan een baan te 
helpen, maar versterken ook onze positie in het Regionale Platform 
Arbeidsmarkt (RPA), ontstaat er voor werkgevers één regionaal 
aanspreekpunt en zorgen we ervoor dat werkgevers beter worden 
ontzorgd, zodat er voor meer mensen met een arbeidsbeperking 
baankansen worden gecreëerd De nabijheid van de MRA grijpen 
we als Regio aan als kans. We zorgen daarom voor een goede 
aansluiting op de MRA (bereikbaarheid), we bieden een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat (wonen) en we spelen op een 
slimme en innovatieve wijze in op nieuwe ontwikkelingen (energie-
innovatie). 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Bergen geeft uitvoering aan de gemaakte afspraken als vastgelegd 
in de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022. Nieuwe zaken 
worden alleen opgepakt als er goed onderbouwde 
uitvoeringsplannen aan ten grondslag liggen. Voor de verbinding 
tussen de focusagenda en de lokale ambities van Bergen wordt 
verwezen naar de programma’s 2 en 3 van de kadernota. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
De Focusagenda 2019-2022 is uitgevoerd en er is zicht op het 
vervolg na 2022. 
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1B. SAMENLEVEN 

 
Autonome ontwikkelingen 
Ontwikkelingen en beheersmaatregelen Jeugdhulp en WMO 
Een groot deel van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met 
stijgende uitgaven in het Sociaal Domein, zo ook de gemeente 
Bergen. De grootste stijging wordt veroorzaakt door de Jeugdhulp. 
Ondanks dat binnen domein Samenleven stevig ingezet wordt op 
beheersmaatregelen om deze stijgende trend te doorbreken, wordt 
het steeds duidelijker dat het domein deze financiële situatie niet 
volledig zelf kan opvangen. Uit het landelijk rapport van AEF, in 
opdracht van het Rijk, komt naar voren dat gemeenten een beperkt 
deel van deze stijging zelf kunnen beïnvloeden door 
beheersmaatregelen. Het grootste deel is binnen de huidige wet- en 
regelgeving niet te beïnvloeden door gemeenten.  
 
We zien dat het aantal jeugdigen (en hun gezinnen) dat een beroep 
doet op Jeugdhulp jaarlijks stijgt. De toenemende instroom zien we 
met name in de Ambulante Jeugdhulp, de lichtste vorm van 
Jeugdhulp. De aantallen zijn procentueel wel iets minder gestegen 
dan het jaar ervoor, echter de uitstroom blijft nog achter. Tevens 
nemen de gemiddelde kosten per jeugdige toe. Duidelijk is dat een 
relatief klein aandeel van gebruikers van Jeugdhulp meerjarig zorgt 
voor een aanzienlijk deel van de uitgaven. Ook bij de Wmo zien we 
een toenemende instroom, welke voornamelijk wordt veroorzaakt 
door de invoering van het abonnementstarief, maar ook de 
toenemende vergrijzing speelt hierin een rol. Zonder ingrijpen zal de 
stijgende trend zich voortzetten. Om die reden heeft domein 
Samenleven de bestuurlijke opdracht gekregen met een aantal 
maatregelen te komen die de organisatie van- en rond de jeugdhulp 
en de maatschappelijke ondersteuning kwalitatief verbeteren en 
daarnaast beheersbaar en toekomstbestendig houden.  
 
 
 

 
 
De eerste korte termijn beheersmaatregelen zijn reeds 
geïmplementeerd in 2021. We willen het maximale halen uit de 
maatregelen en verwachten dat de eerste financiële effecten vanaf 
medio 2021 merkbaar en zichtbaar zijn. Hierbij zijn wel twee 
onzekerheden te benoemen. Allereerst de effecten van de 
coronacrisis op inwoners die mogelijk zullen leiden tot een toename 
in volume en zorgzwaarte en ten tweede kunnen complexe, 
onvoorspelbare casussen impact hebben op huidige trends en 
prognoses. De gemeente kan hierdoor geconfronteerd worden met 
extra uitgaven. 
 
Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de effecten van de bij de 
begroting 2021 opgenomen korte termijn beheersmaatregelen zijn.  
 
Gevolgen sociaal domein Coronacrisis  
De coronapandemie heeft op veel vlakken voor onzekerheden 
gezorgd bij inwoners en ondernemers en andere partijen. Ook in 
2022 ondervinden wij naar verwachting nog de gevolgen/naweeën 
van de coronacrisis en hebben wij hier extra aandacht voor. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan inwoners en ondernemers die:  

 hun baan/bedrijf zijn verloren en (daardoor) in financiële 
problemen (schulden) terecht zijn gekomen;  

 een slechtere leefstijl & gezondheid hebben ontwikkeld door de 
(sociale) beperkingen in de lockdown;  

 te maken hebben met (langdurige) revalidatie door Covid-19;  

 eenzaamheid ervaren door een lange periode van sociale 
beperkingen tijdens de lockdown;  

 problemen ervaren in het gezin door het wegvallen van het 
onderwijs, de kinderopvang, sport- & cultuuractiviteiten en de 
(sociale) beperkingen tijdens lockdown;  

 gevolgen ervaren door het wegvallen van het reguliere basis-, 
voorgezet-, beroeps- en/of inburgeringsonderwijs. 
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De impact van de coronacrisis op jeugdigen is groot. Het Rijk heeft 
verschillende steunmaatregelen bedacht die ingaan op herstel, 
welzijn en welbevinden. Een hiervan is het Nationaal Programma 
Onderwijs. Dit programma wordt in samenwerking tussen scholen, 
gemeenten en het Rijk uitgevoerd. Scholen hebben de regie in het 
ontwikkelen van een aanpak om onderwijsvertragingen aan te 
pakken. Gemeenten ontvangen extra middelen om in 
samenwerking met scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidzorg, 
bibliotheken en andere partners activiteiten aan te bieden om de 
vaardigheden van jeugdigen op cognitief en sociaal-emotioneel vlak 
te stimuleren. Gemeenten moeten zorgen voor een lokale, integrale 
en meerjarige aanpak.  
 
Een andere maatregel is het maatschappelijk steunpakket sociaal 
en mentaal welzijn en leefstijl. Het pakket richt zich specifiek op 
jeugdigen en andere kwetsbare groepen. Er wordt samengewerkt in 
een brede coalitie van Rijk, gemeenten, landelijk en lokale 
organisaties en vrijwilligers. 
 
Veranderopgave Wet inburgering  
De wetswijziging van de Wet inburgering 2013 is opnieuw uitgesteld 
van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Het uitgangspunt van de wet is: 
iedereen doet mee, het liefst via betaald werk.  
Door uitstel van de wet wordt de groep die onder het huidige stelsel 
inburgert, de zogenaamde ‘ondertussengroep’, groter. Onder de 
huidige wet moet de inwoner zelf zorgdragen voor zijn inburgering 
En komt de regie bij de gemeente te liggen. Voor de 
ondertussengroep betekent dit dat de gemeente aan een deel van 
deze inwoners een aanvullend aanbod kan doen om betere 
participatie en een hoger taalniveau/taalbeheersing te realiseren. 
 
 
 
 
 

Verwachte wetswijzigingen per 2022 
Van drie wetsvoorstellen verwachten we dat ze per 2022 ingaan. De 
definitieve datum is echter nog onzeker. Het gaat om: 

 Wetsvoorstel Breed offensief: Het wetsvoorstel in bedoeld 
om de kansen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te vergroten. 

 Wijziging van de Participatiewet, IOAW en IOAZ met 
betrekking tot fraudevorderingen: dit heeft als doel het 
wegnemen van de onterecht gunstige positie van mensen 
met fraudevorderingen bij toegang tot het recht op bijstand. 

 Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag: regelt 
verbeterde gegevensuitwisseling tussen partijen die 
beslagleggen en verrekenen. De verbeterde 
gegevensuitwisseling draagt er aan bij dat het 
bestaansminimum van mensen die kampen met schulden 
beter wordt geborgd. 

 
Lokale ontwikkelingen en trends 
Vorming regionaal participatiebedrijf 
De colleges en raden in de regio Alkmaar hebben afgelopen zomer 
ingestemd met het door bureau Berenschot opgestelde scenario 
voor een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet in 
de regio. Momenteel is naast de BUCH, ook ons sociale werkbedrijf 
WNK Personeelsdiensten en Halte Werk betrokken in de uitvoering 
van deze wettelijke taak. Door de krachten in de regio te bundelen 
kunnen méér mensen naar vermogen meedoen aan de 
samenleving. De colleges in de regio hebben de directies van de 
BUCH, Halte Werk en WNK Personeelsdiensten opdracht gegeven 
om het toekomstscenario uit te werken in een organisatie- en 
businessplan dat laat zien hoe de nieuwe organisatie en 
dienstverlening van het Participatiebedrijf eruit kan zien.  
In de nieuwe uitvoeringsorganisatie blijft de lokale Toegang voor de 
inwoners (via de sociale teams) behouden. Tegelijkertijd 
ontwikkelen we meer slagkracht op het niveau van de (regionale) 
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arbeidsmarkt. Het nieuwe Jongerenpunt Check-in wordt binnen de 
nieuwe organisatie gepositioneerd.  
Of en hoe andere taken rond de inkomensvoorziening, zoals de 
bijzondere bijstand, een plek krijgen in de nieuwe organisatie wordt 
nader onderzocht. Het resultaat van de uitwerkingsfase wordt rond 
de zomer 2021 aan de colleges en raden ter besluitvorming 
voorgelegd. Vervolgens kan de implementatie starten. Het is de 
ambitie van de colleges dat de regionale uitvoeringsorganisatie 
werk & inkomen in 2022 operationeel is. 
Wat de financiële gevolgen zijn is op dit moment nog niet duidelijk. 
De raad heeft ten aanzien van de verdere uitwerking aan het 
college de volgende aandachtspunten meegegeven die zij 
belangrijk vind in het proces om te komen tot een regionale 
uitvoeringsorganisatie: 

- focus in eerste instantie op de wettelijke taken werk & 
inkomen; 

- vooraf duidelijke afspraken over de inbreng van budgetten; 
- heldere monitoring en benchmark op de 

resultaatontwikkeling; 
- het borgen van lokale verschillen en het unieke 

demografische karakter van Bergen door 
sturingsmogelijkheden te behouden voor de raad. 

 
Huishoudelijke ondersteuning  
De algemene verwachting is dat de aantallen inwoners die 
huishoudelijke ondersteuning vraagt de komende jaren door 
demografische ontwikkelingen (vergrijzing in combinatie met langer 
thuis wonen) blijven toenemen. Verder dient het tarief geïndexeerd 
te worden door cao-ontwikkelingen.  
In 2022 gaat de nieuw aanbestede huishoudelijke ondersteuning in. 
In de herinrichting van deze voorziening zijn zoveel mogelijk 
beheersmaatregelen meegenomen om de stijging te dempen en 
effectiever op contractafspraken te kunnen sturen.  
Door de inzet van een contractmanager en overige korte termijn 
beheersmaatregelen zijn er structurele besparingen begroot. Door 

de aanzuigende werking vanuit het abonnementstarief Wmo is er 
vanaf 2020 extra instroom in de huishoudelijke ondersteuning. 
Hierdoor is de kostenstijging hoger dan de besparing. De besparing 
was gebaseerd op de realisatie van 2019. De effecten van corona 
op de huishoudelijke ondersteuning zijn nog niet bekend.  
 
 
Bijzondere bijstand en gemeentelijk armoedebeleid  
In 2022 verwachten we een toename in uitgaven voor bijzondere 
bijstand en armoedebeleid. Dit wordt veroorzaakt door onder 
andere de volgende ontwikkelingen:  

 grotere doelgroep minima door de gevolgen/naweeën van het 
coronavirus (zoals door TONK, TOZO, Toeslagenaffaire, 
instroom in de bijstand).  

 de inzet op het bekender en toegankelijker maken van de 
regelingen (communicatie). De bijzondere bijstand is een open 
einde regeling.  
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Kwaliteit gastouderopvang 
Wat willen we bereiken 
Het toezicht op de gastouderopvang gaan we intensiveren. We 
sluiten daarbij aan bij de landelijke intensivering inspectie 
gastouderopvang. Dit gaat gepaard met extra middelen in het 
gemeentefonds.  
 
Wat gaan we daarvoor doen 
We gaan de steekproef verhogen naar het landelijk gemiddelde van 
19% of we gaan werken met flitsbezoeken/quickscans om 
risicoprofielen te kunnen opstellen voor jaarlijkse bezoeken. We 
onderzoeken eerst welke werkwijze voor intensivering het beste 
aansluit bij het doel dat we beogen. Hierbij wordt de GGD 
betrokken. Vervolgens kijken we hoe we onze ambities kunnen 
organiseren binnen de middelen die voor de intensivering zijn 
vrijgekomen.  
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
De GGD Hollands Noorden voert een intensievere vorm van 
inspectie uit.  
 
Sport 
Wat willen we bereiken 
Met sportaanbieders en overige maatschappelijk partners willen we 
zoveel mogelijk inwoners met plezier aan het sporten en bewegen 
krijgen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Het lokale sportakkoord 2020/2021 wordt verlengd tot en met 2022.  
Via de stuurgroep wordt samen met sportaanbieders en 
maatschappelijke partners een uitvoeringsplan ingediend om in 
aanmerking te komen voor de Rijkssubsidie. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Via de monitoring van het uitvoeringsplan. 

Gezondheidsbeleid 
Wat willen we bereiken 
Het bevorderen en beschermen van de gezondheid (fysiek en 
mentaal) van onze inwoners. 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
We gaan lokaal gezondheidsbeleid opzetten waarin we acties 
inzetten op vijf gezondheidsvraagstukken: 

 Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving 

 Gezondheidsachterstanden verkleinen 

 Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen 

 Vitaal ouder worden 

 Leefstijlthema’s: roken, alcohol, overgewicht 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Als via de gezondheidsmonitoren, uitgevoerd door de GGD, blijkt 
dat de gezondheid van onze inwoners positief is gestegen op 
bovenstaande thema’s. 
 
Toekomst dorpshuizen / sportaccommodaties 
Wat willen we bereiken 
In de nota Op zoek naar geluk 2020-2022 (2 juli 2020) staat de 
volgende visie op voorzieningen, activiteiten en accommodaties: 
“Onze gemeente bestaat uit vitale en toekomstbestendige dorpen. 
Onze gemeente is aantrekkelijk voor onze inwoners, ondernemers 
en toeristen. Onze inwoners en ondernemers zijn zelfredzaam. 
Daar waar ze kwetsbaar zijn, zorgt de gemeente dat onze inwoners 
met ondersteuning weer zelfredzaam worden en op eigen kracht 
mee kunnen doen in de samenleving. We zetten in op een 
samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en 
waarin ze zich bij elkaar betrokken voelen”. 
 
Om dit te bereiken heeft de raad in deze nota aangegeven dat zij wil 
onderzoeken of zij een rol wil nemen in de financiering van 
renovatie en verbouwingen van dorpshuizen/sportaccommodaties 
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die niet in gemeentelijke bezit zijn: De Schulp, De Hanswijk en De 
Blinkerd.  
  
Wat gaan we daarvoor doen 
Er wordt nader onderzoek gedaan naar de behoefte en 
mogelijkheden van (financiële) ondersteuning aan de dorpshuizen. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken  
Op grond van de resultaten van het onderzoek worden indien nodig 
besluiten genomen voor ondersteuning. 
Aan mogelijke ondersteuning worden voorwaarden verbonden 
zodat het maximaliseren van het maatschappelijk rendement 
geborgd is. De vraag ‘Wat hebben onze inwoners nodig om nu en in 
de toekomst in hun dorp gelukkig te zijn?’ moet dus voortdurend 
verkend en geactualiseerd worden door zowel door de gemeente 
als door de betrokkenen bij de dorpshuizen/sportaccommodaties. 
 
Gemeentelijke maatschappelijke panden 
Wat willen we bereiken? 
Efficiënte inzet van gemeentelijke maatschappelijke panden 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Onderzoek naar de kosten, opbrengsten en bezetting van 
gemeentelijke maatschappelijke panden 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken  
Er is inzicht in de bezetting en kosten van gemeentelijke 
maatschappelijke panden 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwijshuisvesting 
Wat willen we bereiken 

Adequate onderwijshuisvesting  
Bij het juiste aanbod van woningen hoort een aantrekkelijk 
onderwijsaanbod met de juiste huisvesting.  
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Budget beschikbaar stellen voor: 

 PCC en ARH samen in Kloosterpoort 

Het PCC en het ARH College gaan samen gebruik gaan maken van 

de Kloosterpoort. Dit wordt een combinatie van nieuwbouw en 

verbouw, met behoud van het historische karakter van het pand. De 

vernieuwbouw wordt door de gemeente gefinancierd en het 

achterste gedeelte van het gebouw wordt door de schoolbesturen 

gezamenlijk opgeknapt en tot uiterlijk 2035 in stand gehouden voor 

onderwijs. Daardoor wordt flexibel omgegaan met de behoefte van 

beide scholen aan goede onderwijs vierkante meters. De tijdelijke 

huisvesting van het ARH College op de locatie Adelbertus komt 

daarmee te vervallen  

 Berger Scholengemeenschap 

De BSG is een school met Bergen in haar naam en hart. De school 

staat al enige tijd op de nominatie voor renovatie of nieuwbouw. Het 

huidige schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. 

Vernieuwbouw van het huidige pand is zowel technisch als 

financieel een puzzel, maar is de uitdaging waard.”  

 Nieuwbouw De Kiem 

Vorig jaar zijn de basisschool Boswaid en de Jozefschool 

gefuseerd. Zij vormen nu Integraal Kindcentrum De Kiem. De 

ontwikkeling van het IKC is de aanleiding voor nieuwbouw. Het 

schoolbestuur heeft een aanvraag gedaan voor nieuwbouw van een 

kindcentrum op de locatie van de voormalige Boswaidschool. Het 

college heeft alleen besloten over de financieringsaanvraag. Voor 
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de locatie wordt bekeken of en hoe dit ruimtelijk kan worden 

ingepast. 

De schoolbesturen zullen in de periode tussen vaststelling 

Kadernota 2022 en de Begroting 2022 presentaties aan de 

gemeenteraad verzorgen waarin zij hun plannen toelichten.  

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken  
Als de bouwactiviteiten tot stand zijn gebracht en daarmee de 
betreffende scholen goed en aantrekkelijk zijn gehuisvest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armoede en schuldhulpverlening 
 
Introductie 
De afgelopen jaren heeft de gemeente Bergen een actieve rol 
gespeeld in de schuldhulpverlening. Zo heeft de gemeente 
vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen de 
schuldhulpverlening  toegankelijker gemaakt voor ondernemers en 
haar minimabeleid opengesteld voor mensen in een 
schuldhulptraject. De gemeente Bergen is ambitieus en durft het 
verschil te maken. Zij wil de schuldhulpverlening verder 
(door)ontwikkelen en aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen. 
De gemeente Bergen heeft de volgende ambitie: 
Op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden; op weg naar 
een schuldenvrij Bergen! Dit doen we door adequate 
dienstverlening, waardoor de financiële rust snel terugkeert in het 
huishouden. 
 
Trends en Ontwikkelingen  
Schuldhulpverlening  
De Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag regelt verbeterde 
gegevensuitwisseling tussen partijen die beslagleggen en 
verrekenen. De verbeterde gegevensuitwisseling draagt er aan bij 
dat het bestaansminimum van mensen die kampen met schulden 
beter kan worden geborgd. Besluitvorming over deze wetwijziging is 
uitgesteld en vindt naar verwachting na de verkiezingen plaats. 
Daarmee is de invoeringsdatum naar de toekomst verschoven. De 
beoogde datum van inwerking treden is 1 januari 2022. 
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1. Een schuldenvrije start 
 
Wat willen we bereiken 
Een schuldenvrije start wordt bereikt als kinderen en jongeren leren 
omgaan met geld, jongeren en schuldenvrij aan het volwassen 
leven beginnen (overgang 18- naar 18+) en kinderen en jongeren 
ongeacht het inkomen van hun ouder mee kunnen doen in de 
samenleving.   
 
Wat gaan we hier voor doen 
We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn 
opgenomen in de actieagenda. In 2022 onderzoeken we daarnaast 
onder de jongeren die opgroeien in armoede of de gemeentelijke 
minimaregelingen en het aanbod van Jeugdfonds Sport & Cultuur 
aansluit bij de doelgroep. Ook motiveren we middelbare scholen om 
te participeren in een “right to Challenge”1 met betrekking tot 
financiële vraagstukken van jongeren en is het jongerenwerk op 
scholen meer zichtbaar het aanspraakpunt voor jongeren met 
financiële vraagstukken. 
 
Wie zijn hierbij betrokken 
 In de eerste pijler werken we samen met de volgende partners: 
- Onderwijs (basis- en middelbare school en MBO) 
- Professionals en vrijwilligers 
Binnen deze pijler heeft specifiek het Jongerenwerk en Jeugdfonds 
Sport en Cultuur een belangrijke functie. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken  
Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen 
gebruiken we onderstaande indicatoren. De indicatoren komen in 
het overzicht van indicatoren achter in het programma gescoord 
terug.  

                                                      
1 https://vng.nl/artikelen/praktijkvoorbeelden-wat-zijn-uw-ervaringen 

Indicator Prestatie of 
effect indicator2 

30% van de basis- en middelbare scholen in de 
gemeente Bergen hebben in 2023 financiële 
educatie opgenomen in hun curriculum in 2023. 

Prestatie 

Jongeren weten waar ze terecht kunnen met 
hun vragen over financiën of financiële zorgen. 
Deze vragen opnemen in de vragenlijst van de 
GGD. 

Effect 

Het aantal aanvragen én toekenningen voor 
minimaregelingen door jongeren in de 
gemeente Bergen is toegenomen van 22% nu 
naar 40% in 2023.  

Prestatie 

Het aantal aanvragen én toekenningen voor 
ondersteuning van Jeugdfonds Sport en Cultuur 
is procentueel toegenomen van 36% naar 60% 
in 2023. 

Prestatie 

Het aanbod van de gemeentelijke 
minimaregelingen is geëvalueerd met de 
doelgroep in 2023. 

Prestatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Effectindicatoren: komen (sub)doelen dichterbij? Prestatie-indicatoren: 
Komen resultaten dichterbij? 
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2. Op tijd erbij 
 
Wat willen we bereiken 
Op tijd erbij! is geslaagd als de financiële problemen van onze 
inwoners vroegtijdig gesignaleerd worden, er (proces)afspraken zijn 
gemaakt met de vaste-lasten-partijen om achterstanden te 
signaleren, er zicht op de onzichtbare schuldenaar komt en 
inwoners aanvaarden de hulp die naar aanleiding van de 
vroegsignalering tot stand komt met als uiteindelijk doel dat de 
hoogte van de gemiddelde schuldenlast en het gemiddeld aantal 
schuldeisers daalt. 
 
Wat gaan we hier voor doen 
We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn 
opgenomen in de actieagenda. In 2022 breiden we daarnaast de 
vroegsignalseringssignalen uit met die over beslag op bijstand en 
achterstand gemeentelijke belastingen. Afhankelijk van de 
inwerkingtreding zullen we ook gevolgen van de Wet Stroomlijning 
keten voor derdenbeslag een plek geven binnen het 
vroegsignaleringstraject.  
 
Wie zijn hierbij betrokken 
 In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners: 
- Vaste-lasten-partijen: Woningbouwvereniging Kennemer 

Wonen, energiemaatschappijen, PWN, CAK en 
zorgverzekeraars  

- Professionals en vrijwilligers 
Binnen deze pijler heeft specifiek het Sociaal Team, Sociaal.nl en 
MEE & de Wering een belangrijke functie.  
 
 
 
 
 
 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken  
Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen 
gebruiken we onderstaande indicatoren. De indicatoren komen in 
het overzicht van indicatoren achter in het programma gescoord 
terug.  

Indicator Prestatie of 
effect indicator 

Het aantal meldingen van 
betalingsachterstanden of beslag op inkomen, 
per melder, neemt jaarlijks af vanaf 2022. 

Prestatie 

Het aantal meldingen van 
betalingsachterstanden waar het Meldpunt 
Betalingsachterstanden actie heeft ondernomen 
met een positief resultaat neemt toe vanaf 2021 

Prestatie 

Aantal CAK-meldingen in verband met 
achterstanden bij de zorgverzekering is eind 
2022 gehalveerd ten opzichte van juli 2020. 

Effect 

Bij Sociaal.nl melden zich met toenemende 
mate mensen uit een nieuwe doelgroepen, 
bijvoorbeeld (ex) ZZP-ers en ondernemers, 
ouderen, jongeren, etc.. Gemeten vanaf 2020. 

Prestatie 

Het aantal communicatie-uitingen over 
financiële zorgen en schuldhulpverlening is 6 tot 
8 keer per jaar. 

Prestatie 
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3. Adequate oplossing en innovatie 
 
Wat willen we bereiken 
Voor een adequate schuldhulpverlening in de gemeente Bergen is 
nodig een laagdrempelige en brede toegang tot 
schuldhulpverlening, uitbreiding van de producten en diensten in de 
schuldhulpverlening, het bieden van nazorg gericht op een 
duurzame financieel gezonde toekomst en het gericht inzetten van 
innovaties. 
 
Wat gaan we hier voor doen 
We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn 
opgenomen in de actieagenda. In 2022 zetten we daarnaast in op 
het doorlopen van de pilot jongeren perspectief fonds en de 
afspraken met sociaal.nl over de inzet van aanvullende producten 
binnen de schuldhulpverlening zoals het saneringskrediet. 
 
Wie zijn hierbij betrokken 
In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners: 
- Professionals en vrijwilligers 
Binnen deze pijler heeft Sociaal.nl een belangrijke functie.  
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken  
Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen 
gebruiken we onderstaande indicatoren. De indicatoren komen in 
het overzicht van indicatoren achter in het programma gescoord 
terug.  

Indicator Prestatie of 
effect indicator 

Op 3 verschillende communicatiekanalen worden 
jaarlijks twee succesverhalen gedeeld die de 
mogelijkheden van de schuldhulpverlening 
inzichtelijk te maken. 

Prestatie 

 
 

4. Taboe doorbreken 
 
Wat willen we bereiken 
De pijler ‘Taboe doorbreken’ is geslaagd wanneer inwoners (jong en 
oud) zonder schaamte (met elkaar durven te) praten over financiën, 
financiële zorgen, financiële educatie, financiële opvoeding,  
inwoners in een vroeg stadium hulp of ondersteuning vragen en als 
er inwoners zijn die lokaal als ervaringsdeskundige hun eigen 
verhaal met anderen delen. 
 
Wat gaan we hier voor doen 
We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn 
opgenomen in de actieagenda. In 2022 onderzoeken we de inzet 
van ervaringsdeskundigen in de schuldhulpverlening en neemt de 
jeugdverpleegkunidge tijdens de schoolgesprekken het onderwerp 
financiële zorgen en regelingen mee.  
 
Wie zijn hierbij betrokken 
In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners: 
- Professionals en vrijwilligers 
Binnen deze pijler heeft het Sociaal Team, Sociaal.nl en MEE & de 
Wering een belangrijke functie.  
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken  
Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen 
gebruiken we onderstaande indicatoren. De indicatoren komen in 
het overzicht van indicatoren achter in het programma gescoord 
terug.  

Indicator Prestatie of 
effect indicator 

Jaarlijks stuurt minimaal 20% van de inwoners 
die gebruik maken van de schuldhulpverlening, 
het ingevulde cliëntonderzoek over 
schuldhulpverlening retour of wordt op een 
andere manier de ervaring opgehaald. 

Prestatie 
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Het aantal bezoekers van de budgetcursus 
aangeboden door MEE & de Wering neemt met 
10% toe ten opzichte van 2021.  

Prestatie 

Twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren 
voor vrijwilligers en professionals in het sociaal 
domein met verschillende thema’s uit de 
verschillende pijlers. 

Prestatie 

 
 
5. Een schuldenvrij pensioen 
 
Wat willen we bereiken 
Een Schuldenvrij met pensioen wordt bereikt als ouderen, ongeacht 
hun inkomen, kunnen blijven meedoen, schuldensituatie vroegtijdig 
wordt gesignaleerd, besproken en van een oplossing voorzien, 
inwoners zich op tijd aanpassen aan hun nieuwe financiële 
(pensioen)situatie. 
 
Wat gaan we hier voor doen 
We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn 
opgenomen in de actieagenda. In 2022 onderzoeken daarnaast de 
mogelijkheid van een AOW-tegoed/ouderenfonds via de bijzondere 
bijstand/minimabeleid. 
 
Wie zijn hierbij betrokken 
 In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners: 
- Professionals en vrijwilligers 
Binnen deze pijler heeft het Sociaal Team en Welzijn Bergen een 
belangrijke functie.  
- Plaatselijke banken 
 
 
 
 
 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken  
Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen 
gebruiken we onderstaande indicatoren. De indicatoren komen in 
het overzicht van indicatoren achter in het programma gescoord 
terug.  

Indicator Prestatie of 
effect indicator 

Het aantal pensioengerechtigden binnen de 
doelgroep die een minimaregeling heeft 
aangevraagd én toegekend heeft gekregen, is in 
2023 toegenomen naar 40 % in de gemeente 
Bergen. 

Prestatie 

Het aantal meldingen van betalingsachterstanden 
bij een pensioengerechtigde is afgenomen 

Effect 

Het aantal meldingen van betalingsachterstanden 
bij een pensioengerechtigde waar het Meldpunt 
Betalingsachterstanden actie heeft ondernomen 
met een positief resultaat neemt toe vanaf 2022 

Prestatie 

 
 
6. COVID-19 en schuldhulpverlening  
 
Wat willen we bereiken 
Deze pijler is geslaagd als de verwachte grotere doelgroep voor de 
schuldhulpverlening als gevolgd van de coronacrisis in beeld is en 
is voorzien van een traject met een positieve uitkomst.  
 
Wat gaan we hier voor doen 
We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn 
opgenomen in de actieagenda. In 2022 heeft MEE & de Wering 
daarnaast contact opgenomen met die ontvangers van de diverse 
ondersteuningsgelden die nog niet in beeld waren vanuit de 
vroegsignalering.  
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Wie zijn hierbij betrokken 
 In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners: 
- Professionals en vrijwilligers 
Binnen deze pijler hebben Halte Werk, UWV, Sociaal Team, 
Sociaal.nl, team communicatie van de gemeente en het Meldpunt 
Betalingsachterstanden van de gemeente een belangrijke functie. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken  
Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen 
gebruiken we onderstaande indicatoren. De indicatoren komen in 
het overzicht van indicatoren achter in het programma gescoord 
terug.  

Indicator Prestatie of 
effect indicator 

Het aantal meldingen van betalingsachterstanden 
bij inwoner die die achterstanden heeft 
opgelopen vanwege de corona crisis en waar het 
Meldpunt Betalingsachterstanden actie heeft 
ondernomen met een positief resultaat neemt toe 
in 2022. 

Effect 

Het aantal aanvragen bijzondere bijstand door 
een (ex) ZZP’er om de belastingaangiften (omzet 
en inkomsten) af te laten ronden, zodat 
schuldhulpverlening mogelijk wordt neemt toe in 
2022. 

Prestatie 

Met 80% van de ontvangers van de diverse 
ondersteuningsgelden vanuit de coronacrisis in 

Prestatie 

de jaren 2020 en 2021 is contact opgenomen als 
onderdeel van de vroegsignalering 
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1C. KERNGERICHT EN ONDERSTENEND 

 
Zie programmaonderdeel 1A 
De programmaonderdelen 1.A. bestuur en ondernemers en 1.C. 
kerngericht en ondersteunend zijn vanwege de grote verwevenheid 
van beide aspecten in het formatieakkoord beleidsmatig 
samengevoegd in programmaonderdeel 1.A. 
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1D. EEN VEILIGE GEMEENTE 

Wat willen we bereiken 
De gemeente nog veiliger maken én daar waar mogelijk meer gaan 
inzetten op preventie. In het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente 
Bergen 2019 - 2022 staat welke doelen in 2022 gerealiseerd 
moeten zijn op de geprioriteerde thema’s. Hieronder staat per 
thema welke doelen dat zijn en wat we daarvoor nog gaan doen. 
Een kanttekening hierbij is dat het op het moment van schrijven van 
deze kadernota nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de 
Coronacrisis. Deze crisis heeft veel inzet gevraagd van onze 
medewerkers én partners die onontbeerlijk zijn op het thema 
Veiligheid.  
 
Prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleid met de te behalen 
doelstelling(en) in 2022 en wat we daarvoor gaan doen. 
 
Verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast 
Doelstelling: het verhogen van de sociale veiligheid en het 
terugdringen van de woonoverlast.  
In de veiligheidsmonitor 2019 was dit cijfer reeds een 8. De grote 
vraag is welke invloed de Coronacrisis heeft op dit cijfer. Doordat 
mensen thuis moesten blijven (werken) werd er meer overlast 
ervaren, maar werden er veel minder woninginbraken gepleegd. In 
2022 wordt de aanpak woningoverlast gecontinueerd. De Wet 
Woonoverlast wordt waar nodig toegepast. 
 
Jeugd 
Doelstelling: het terugdringen van jeugdoverlast. Tijdens de 
Coronacrisis is de overlast aanzienlijk toegenomen. Dit heeft alles 
te maken met het ‘op slot zitten’ van de samenleving. Om de 
overlast beheersbaar te houden is het toezicht op de jeugd 
geïntensiveerd. Dit toezicht wordt afgebouwd zodra de samenleving 
weer open gaat. Dan hebben de jongerenwerkers en de 
buurtsportcoaches weer voldoende mogelijkheden activiteiten met 

en voor jongeren te organiseren. Het realiseren van Jongeren 
Ontmoetings Plekken (JOP’s) is een prioriteit  
 
Verminderen middelengebruik jeugd 
Doelstelling: het terugdringen van middelengebruik. 
Samen met partners de nodige interventies realiseren voor jongeren 
zowel individueel als in groepsverband. Voortzetten integrale 
overleggen met (jeugd)partners. De interventies vanuit het regionale 
project Criminele aanwas (voorheen dealende jeugd) worden 
halverwege 2021 verwacht. In het najaar van 2021 wordt dit 
uitgerold, maar dit loopt door in 2022. Daarnaast participeert de 
gemeente ook in het project Control of Alcohol & Drugs. 
 
Personen met verward gedrag 
Doelstelling: het terugdringen van het aantal overlastmeldingen van 
personen met verward gedrag. 
Intensivering in de samenwerking met politie, Veiligheidshuis en 
andere relevante (zorg) partners moet leiden tot minder meldingen. 
De interventies van buurtbemiddeling en de buurtregisseur op 
minder risicovolle casuïstiek werken preventief. Afstemming en het 
leveren van maatwerk moet in 2022 zorgen voor een verlaging van 
het aantal meldingen. 
 
Ondermijning 
Doelstellingen: 

 Terugdringen van criminele activiteiten bij locaties en bedrijven. 

 Terugdringen van crimineel gedrag bij personen. 

 Medewerkers en inwoners herkennen ondermijning en weten 
hoe ze dit moeten melden en waar. 

We zetten in op het vergroten van bewustwording en weerbaarheid. 
Treden op tegen drugsproductie en –handel en uitbuiting. En 
bewerkstelligen dat betrokken afdelingen structureel aandacht 
schenken aan mensenhandel. In het najaar van 2021 doet de 
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gemeente mee aan een intern weerbaarheidsscan-onderzoek. De 
uitkomsten worden in 2022 verwacht een aangepakt. In 2022 
vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het huidige 
screeningsproces op het gebied van integriteit wordt hiervoor 
opnieuw getoetst. In 2022 is de uitbreiding van het Bibob-beleid 
geïmplementeerd en vindt er een evaluatie plaats van het beleid.  
 

Verkeersveiligheid 
De doelstelling is het reduceren van het aantal ongevallen en het 
aantal dodelijke ongevallen op 0 te behouden. 
We zetten de samenwerking met politie en andere relevante 
(verkeers)partners voort. We reageren adequaat op 
klachten/signalen en pakken verkeersonveilige situaties aan. 
Daarnaast blijven we inzetten op het reduceren van de overlast 
door motoren.  
 
Cybercrime 
Doelstelling: inwoners en ondernemers kennen de mogelijkheden 
om cybercrime te voorkomen. 
Het treffen van preventieve maatregelen gericht op deze 
doelgroepen. 
 
Brandveiligheid 
Doelstellingen: 

 Vergroten verantwoordelijkheid bij inwoners en ondernemers ten 
aanzien van brandveiligheid. 

 Onderzoeken van de mogelijkheden om de brandweer te 
ondersteunen bij de risicogerichte aanpak. 

Het project Brandveilig leven wordt voortgezet. Vanwege Corona 
heeft het projectvertraging opgelopen. In 2022 zullen de eerste 
resultaten bekend zijn van de pilot die de brandweer in Groet draait 
in het kader van het project Brandweer 360. 
 
Horeca, veilig uitgaan en veilige evenementen 
Doelstellingen: 

 Beperken van de overlast.  

 Het realiseren van een prettige en veilige sfeer. 

 Een veilig verloop van evenementen. 
De samenwerking met de horecaondernemers, politie en beveiligers 
in de uitgaansgebieden hebben geleid tot een vermindering van de 
overlast en een verbetering van de sfeer. De wens is deze vorm van 
samenwerking weer op te pakken na de Coronacrisis. 
Voor het veilige verloop van evenementen wordt in 2022 de huidige 
integrale werkwijze voortgezet. Deze zorgt voor een veilig verloop 
van evenementen. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Politiecijfers en de Veiligheidsmonitor zijn belangrijke ijkpunten voor 
het veiligheidsbeleid. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de 
resultaten bekend van de Veiligheidsmonitor 2021. 
 

 
  



Pagina 27 van 59 
Kadernota 2022   Bergen, raad 06 juli 2021 

WAT GAAT HET KOSTEN 

 
Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. 
      1 =1.000                            korte omschrijving 2021   2022   2023   2024   2025   I/S 

aut 1a .1 Procedure burgemeester 25  N         I 

aut 1a .2 Gemeenteraadsverkiezingen 
 

  28  N        I 

aut 1a .3 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 
 

  0  V 8  N 8  N 8  N S 

aut 1b .1 Actualisatie de Beeck 220  V          I 

nb 1b .2 TONK regeling, tegemoetkoming kosten huishoudens i.v.m. corona 0             I 

aut 1b .3 Sporthal Egmond Watertorenterrein BAM      112  N 112  N 112  N S 

aut 1b .4 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 310  V 399  V 820  N 811  N 772  N S 

nb 1b .5 Lokaal gezondheidsbeleid   10  N 10  N 10  N 10  N S 

aut 1b .6 BBZ kapitaalverstrekkingen 50  V 50  V 50  V 50  V 50  V S 

aut 1b .7 Bijstandsuitkeringen 150  V 150  V 150  V 150  V 150  V S 

aut 1b .8 Jeugdhulp zorg in natura 375  N 375  N 375  N 375  N 375  N S 

aut 1b .9 Vergoeding NHC-component jeugdzorgplus instelling 16  N 16  N 16  N 16  N 16  N s 

aut 1b .10 Huishoudelijke hulp zorg in natura 103  N 148  N 148  N 148  N 148  N S 

aut 1b .11 Schoonmaakondersteuning 76  N 141  N 141  N 141  N 141  N S 

aut 1b .12 Eigen bijdrage Wmo voorzieningen 44  V 44  V 44  V 44  V 44  V S 

aut 1b .13 Tozo tranche 12 april 2021  0            I 

aut 1d .1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 6  V 3  V 2  V 2  V 9  V S 
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1a.1 Procedure burgemeester 
Werving en selectie van nieuwe burgemeester. 
 
1a.2 Leges reisdocumenten 
Aanpassing leges naar aanleiding van laatst bekende gegevens. 
 
1a.3 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
 
1b.1 Actualisatie de Beeck. 
De oplevering van de Beeck is naar verwachting in 2022. Dus in 
2021 kan een groot deel van de exploitatie kosten worden 
afgeraamd.  
De kunst wordt nu pas in 2022 gerealiseerd en wordt daarom nu in 
2022 begroot onder cultuur zie PO2a. 
 
1b.2 TONK regeling 
Betreft tegemoetkoming kosten huishoudens in verband met 
corona. We ontvangen voor 2021 € 69.087,-. Dit wordt 
budgetneutraal (uitkomsten gelijk aan de inkomsten) in de begroting 
verwerkt. 
 
1b.3 Sporthal Egmond Watertorenterrein BAM 
Het instellen van de reserve gaat niet door in verband met de knip 
woningbouw en bouwsporthal. De instelling van de reserve en de 
begrote uitnamen uit deze reserve komen te laten vervallen.  
De sporthal wordt niet duurder alleen vervalt het instellen en de 
uitnamen reserve afschrijvingslasten Watertoren. De verwachte 
opbrengst uit de grondverkoop met betrekking tot de woningbouw 
op het Watertorenterrein schuift door naar 2023 en wordt 
budgetneutraal geboekt als toevoeging aan de algemene reserve. 
 
 

1b.4 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. Betreft vooral de gevolgen 
vanuit het IHP. 
 
1b.5 Lokaal gezondheidsbeleid 
De gemeente is wettelijk verplicht om lokaal gezondheidsbeleid op 
te stellen, maximaal 2 jaar na de publicatie Landelijk 
gezondheidsbeleid (2020). Bergen richt zich met lokaal 
gezondheidsbeleid op 5 pijlers: - Gezondheid in de fysieke en 
sociale leefomgeving. - Gezondheidsachterstanden verkleinen. - 
Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen. - Vitaal 
ouder worden. - Overgewicht, alcohol en drugs. Het budget wordt 
gebruikt voor activiteiten die voortvloeien uit het nieuwe lokale 
gezondheidsbeleid. 
 
1b.6 BBZ kapitaalverstrekkingen 
Naar aanleiding van de jaarrekening 2020 blijkt dat de post 
kapitaalverstrekkingen in het kader van de BBZ regeling 
(zelfstandigen in de bijstand) te hoog is begroot. Dit zal ook 
samenhangen met de TOZO regeling die in 2020 en 2021 bestaat 
en van invloed is op de aanvragen voor krediet. Gedurende 2021 
wordt dit strak gemonitord, de regeling wordt uitgevoerd door Halte 
Werk, waardoor ons overzicht beperkt is. 
 
1b.7 Bijstandsuitkeringen 
De begroting voor de bijstandsuitkeringen, vallende onder de BUIG 
regeling zijn in vergelijking met de jaarrekening 2020 te hoog 
begroot. Er werd vorig najaar nog rekening gehouden met een 
snelle instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden door de gevolgen 
van de coronamaatregelen, maar dat is tot nu toe uitgebleven. We 
blijven echter voorzichtig begroten. 
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1b.8 Jeugdhulp zorg in natura 
Bij de 2e firap 2020 is de begroting van 2020 incidenteel bijgesteld 
met € 688.000, de voorlopige realisatie van 2020 op het 
jeugdhulpbudget zorg in natura laat alsnog een tekort zien van 
€ 215.000.  
In totaal zijn de extra lasten ten opzichte van de begroting voor 
aanpassing bij de 2e firap die betrekking hebben op 2020: 
€ 750.000. We zien dat het aantal jeugdigen (en hun gezinnen) dat 
een beroep doet op Jeugdhulp jaarlijks stijgt. De toenemende 
instroom zien we met name in de Ambulante Jeugdhulp, de lichtste 
vorm van Jeugdhulp. De aantallen zijn procentueel wel iets minder 
gestegen dan het jaar ervoor, echter de uitstroom blijft nog achter. 
Tevens nemen de gemiddelde kosten per jeugdige toe. Duidelijk is 
dat een relatief klein aandeel van gebruikers van Jeugdhulp 
meerjarig zorgt voor een aanzienlijk deel van de uitgaven.  
De eerste beheersmaatregelen zijn reeds geïmplementeerd in 
2021. We willen het maximale halen uit de maatregelen en 
verwachten dat de eerste financiële effecten vanaf medio 2021 
merkbaar en zichtbaar zijn.  
Hierbij zijn wel twee onzekerheden te benoemen. Allereerst de 
effecten van de coronacrisis op inwoners die mogelijk zullen leiden 
tot een toename in volume en zorgzwaarte en ten tweede kunnen 
complexe, onvoorspelbare casussen impact hebben op huidige 
trends en prognoses. De gemeente kan hierdoor geconfronteerd 
worden met extra uitgaven. 
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de ontwikkelingen zich 
vertalen in incidentele of structurele effecten en hoe de effecten van 
de beheersmaatregelen er uit gaan zien. Om die reden nemen we 
de helft van de stijging ad. € 375.000,- structureel op in de 
meerjarenraming. Een ander deel nemen we op als risico en wordt 
wanneer nodig op een ander moment aangepast in de P&C cyclus. 
 
 
 
 

1b.9 Vergoeding NHC-component jeugdzorgplus instelling 
Vanaf 2015 heeft het Rijk de huisvesting van de JeugdzorgPlus-
instellingen bekostigd via de zogenaamde ‘Normatieve 
Huisvestingscomponent‘ (NHC). Deze bekostiging loopt vanaf 2021 
via de gemeenten. Het Rijk voegt het daartoe bestemde budget toe 
aan de algemene uitkering. De opbrengsten van de algemene 
uitkering zijn reeds verwerkt, echter de kosten moeten nog wel 
opgenomen worden in de begroting. Met betrekking tot de wijze van 
bekostiging zijn de richtlijnen van de VNG gevolgd door de regio 
Noord-Holland-Noord om te komen tot de hoogte van de vergoeding 
aan het Horizon. Op basis van verdeling op inwoneraantal bedraagt 
de vergoeding voor de gemeente Bergen: € 15.758. 
 
1b.10 Huishoudelijke hulp zorg in natura 
De kosten voor huishoudelijke ondersteuning blijven toenemen. De 
verwachting is dat het aantal cliënten de komende jaren door 
demografische ontwikkelingen zullen blijven stijgen. Tevens dient 
het tarief jaarlijks geïndexeerd te worden door cao-ontwikkelingen. 
Ook is het effect van corona nog niet duidelijk. In de huidige 
begroting zijn reeds besparingen verwerkt naar aanleiding van alle 
korte termijn beheersmaatregelen die effect zouden moeten hebben 
in 2021, deze besparing is gebaseerd op de realisatiecijfers 2019. 
Er is daarmee nog geen rekening gehouden met de geconstateerde 
stijging in 2020. Gezien deze ontwikkelingen stellen we de 
begroting nu structureel bij naar het niveau van de voorlopige 
realisatie in 2020, opgehoogd met 6% in 2021 en 2022 (2% 
verwachte indexering en 4% verwachte demografische groei) minus 
de reeds opgenomen besparingen van de korte termijn 
beheersmaatregelen.  
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1b.11 Schoonmaakondersteuning 
Idem aan de tekst bij de huishoudelijke hulp zorg in natura. De 
kosten voor huishoudelijke ondersteuning blijven toenemen. De 
verwachting is dat het aantal cliënten de komende jaren door 
demografische ontwikkelingen zullen blijven stijgen. Tevens dient 
het tarief jaarlijks geïndexeerd te worden door cao-ontwikkelingen. 
Ook is het effect van corona nog niet duidelijk. In de huidige 
begroting zijn reeds besparingen verwerkt naar aanleiding van alle 
korte termijn beheersmaatregelen die effect zouden moeten hebben 
in 2021, deze besparing is gebaseerd op de realisatiecijfers 2019. 
Er is daarmee nog geen rekening gehouden met de geconstateerde 
stijging in 2020, we zien in dat jaar een explosieve groei door de 
aanzuigende werking van het abonnementstarief en het daarmee 
vervallen van het inkomensafhankelijke eigen aandeel voor cliënten 
met schoonmaakondersteuning. Gezien deze ontwikkelingen stellen 
we de begroting nu structureel bij naar het niveau van de voorlopige 
realisatie in 2020, opgehoogd met 6% in 2021 en 2022 (2% 
verwachte indexering en 4% verwachte demografische groei) minus 
de reeds opgenomen besparingen van de korte termijn 
beheersmaatregelen. 

1b.12 Eigen bijdrage Wmo voorzieningen 
Per 2020 is de schoonmaakondersteuning ook onder het 
abonnementstarief Wmo komen te vallen. De gemeente kon de 
inkomsten hiervan niet inschatten, aangezien het CAK dit berekent 
en uitvoert. De gerealiseerde opbrengst 2020 vormt het 
uitgangspunt voor 2021 en verder. 
 
1b.13 TOZO eerste en tweede tranche 12 april 2021 
Betreft voorschot specifiek uitkering TOZO (tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) ad € 1.734.417,-. 
Dit wordt budgetneutraal opgenomen in de begroting, inkomsten is 
gelijk aan uitgaven. 
 
1d.1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
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PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE 

2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME 

 
Wat willen we bereiken 
Cultuur  
Vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente voor 
bezoekers en inwoners door in te zetten op het versterken van 
kunst en cultuur en historisch erfgoed. Hierbij wordt een sterkere 
verbinding tussen de mensen in de dorpen en tussen de dorpen 
onderling beoogt. In het nieuwe cultuurbeleid richt de gemeente 
zich op behoud en versterking van de unieke culturele identiteit en 
willen we de gemeente presenteren als culturele buitenplaats. 
Hierbij ligt de focus op kunst in uitvoering, het maken van kunst. 
 
Erfgoed  
Ons rijke erfgoed heeft een groot maatschappelijk, economisch en 

toeristisch belang. Het is onlosmakelijk verbonden met de 

aantrekkelijkheid van de gemeente Bergen om hier te wonen, te 

werken en te recreëren. We willen daarom bereiken dat erfgoed als 

inspiratiebron en verbindende factor gezien wordt bij actuele 

uitdagingen, ontwikkelingen en behoeften: erfgoed als 

ontwikkelkracht. 
 
Recreatie en toerisme 
Marketing en gastheerschap richten zich op een goede ontvangst 
en verspreiding van heldere toeristisch informatie voor bezoekers 
en inwoners, in de regio en daarbuiten. Er is hierbij aandacht voor 
balans in recreatie en toerisme en meer spreiding van recreatieve 
en toeristische bezoekers over het jaar. 
 
 
 
 
 

 
Wat gaan we daarvoor doen 
Cultuur 
Programmalijn Kunst voor iedereen 
We willen kunst en cultuur toegankelijk houden voor onze inwoners. 

 Cultuureducatie en de samenwerking met de Bibliotheek wordt 
voortgezet 

 Subsidieregeling voor amateurkunst wordt uitgebreid 
 
Programmalijn Kunst in uitvoering 
We willen zorgdragen voor een goede culturele infrastructuur en 
kunstinstellingen en culturele evenementen ondersteunen: 

 De structurele subsidies worden geprolongeerd.  

 Er vindt onderzoek plaats naar behoefte van culturele 
werkplaatsen en ontmoetingsplaatsen. 

 Een kwartiermaker gaat aan de slag met de opzet van het 
programma Kunst in Uitvoering. 

 
Programmalijn Kunst in de kern 
We profileren de gemeente Bergen als culturele buitenplaats met 
een focus op het profiel van iedere kern: 

 De culturele agenda wordt in samenwerking met citymarketing 
voortgezet 

 De culturele programmabudgetten worden per kern ter 
beschikking gesteld gerelateerd aan het profiel van iedere 
dorpskern. 

- De Egmonden - cultuurhistorie;  
- Bergen - kunst en cultuur;  
- Schoorl - kunst en natuur. 
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Toekomstbestendig Kranenburgh 
Museum Kranenburgh wordt ondersteund bij het verder 
professionaliseren van het collectiebeheer en wordt verder als 
centrale publiekstrekker in staat gesteld om landelijke 
tentoonstellingen te organiseren.  

 Verhoging van de subsidie voor het versterken van de 
bedrijfsvoering van Kranenburgh 

 Voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een 
nieuw depot voor kunstcollectie en een verbetering van het 
bestaande depot voor de cultuurhistorische collectie (uiterlijk in 
2023 gereed). 

 Realisatie planvorming met betrekking tot de museale 
ontwikkeling van de tuin.  

 
Erfgoed en cultuurhistorie 
Bij nieuwe ruimtelijke opgaven is erfgoed en cultuurhistorie ook 
betrokken bij planontwikkelingen waar geen monument bij 
betrokken is, maar waarbij wel andere cultuurhistorische waarden 
aanwezig zijn.  
Initiatieven van historische verenigingen die kennis over -en 
beleving van- erfgoed tot doel hebben worden ondersteund. 
Daarnaast zoeken we de verbinding tussen erfgoed en andere 
vakgebieden zoals toerisme. 
We houden blijvend contact met kerkeigenaren bij de uitvoering van 
aanbevelingen uit de Kerkenvisie en onderzoeken waar 
ondersteuning mogelijk is.  
 
Regionaal recreatief toeristisch actieplan 
Binnen het regionale recreatief toeristisch actieplan wordt invulling 
gegeven aan de volgende deelprojecten: 
1. De bekendste wandel, fiets en vaarroutes in natuurgebieden en 

langs historische plaatsen worden extra onder de aandacht 
gebracht.  

2. Gemeente Bergen werkt als een van de zeventien 
regiogemeenten mee om de meest vitale verblijfsregio van 
Nederland te worden in 2030.  

3. Er wordt uitvoering gegeven aan het strategisch plan: 
“Toerisme in Balans Regio Alkmaar”. Dit met als doel om te 
komen tot recreatie en toerismebeleid dat in balans is met de 
draagkracht van de omgeving.  

4. In het kader van het toeristisch netwerk worden 
netwerkbijeenkomsten van, voor en met toeristische 
ondernemers en organisaties georganiseerd.  

5. De (inter)nationale toeristische promotie wordt in opdracht van 
de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) 
uitgevoerd door marketingorganisatie Holland 
boven Amsterdam (HbA), in samenwerking met het Nederlands 
Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). De zeven 
gemeenten van Regio Alkmaar werken aan het versterken van 
het toeristisch online regioprofiel. De regionale en landelijke 
sites zijn het startpunt voor de toeristische promotie van de 
NHN gemeenten gericht op de binnenlandse en buitenlandse 
toerist. 

 
De uitvoering van het actieplan en het daarbij behorende budget 
richt zich op de spreiding van recreatieve en toeristische bezoekers 
binnen de regio en over het jaar. 

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Cultuur 

 Cultuureducatie en de samenwerking met de Bibliotheek is 
voortgezet 

 Subsidieregeling voor amateurkunst is geformuleerd en 
uitgebreid 

 Onderzoek naar behoefte van culturele werkplaatsen en 
ontmoetingsplaatsen wordt afgerond  

 Kwartiermaker is aangesteld en start met planvorming  
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 De culturele agenda is in samenwerking met citymarketing 
voortgezet 

 Culturele programmabudgetten zijn benut 

 Realisatie planvorming met betrekking tot ontwikkeling de tuin 
van Kranenburgh. 

 De bedrijfsvoering van Kranenburgh is versterkt op onder meer 
het gebied van collectiebeheer en fondsenwerving. 

 De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van 
nieuw depot voor kunstcollectie en de verbetering van het depot 
voor de cultuurhistorische collectie hebben plaatsgevonden 
zodat beide kunnen worden opgeleverd in 2023.  

 
 
 
 
 
 
 

Erfgoed 
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, in cultuurhistorisch 
waardevol gebied, is herkenbaar dat cultuurhistorie een 
inspiratiebron is geweest. Dit is steeds maatwerk en kan blijken uit 
bijvoorbeeld een verwijzing naar de lokale geschiedenis, het 
behoud van cultuurhistorische elementen zoals houtwallen of 
waterlopen of een informatiepaneel dat het verhaal van een plek 
vertelt. Ook kan dit betekenen dat bestaande bebouwing, niet 
monumentaal maar wel karakteristiek, soms deel blijft uitmaken van 
nieuwe ontwikkelingen.  
 

Recreatie en Toerisme 

 Het aanbod van de verblijfsrecreatie is versterkt. 

 De groei van de recreatieve en toeristische bezoekers zet door 
in het laagseizoen en tijdens daluren. 

 Een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod nodigt uit tot een frequenter 
en langer verblijf.  
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2B. ECONOMISCHE VITALITEIT 

 
Wat willen we bereiken 
Bedrijven Investering Zone (Schoorl) 
Een goede samenwerking tussen ondernemers in Schoorl door 
middel van een ( bij voorkeur) Bedrijveninvesteringszone (BIZ) of 
een andere goede georganiseerde ondernemingsvereniging.  
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Bedrijven Investering Zone (Schoorl) 
In samenwerking met de ondernemers kijken naar de haalbaarheid 
van een BIZ of andere samenwerkingsvorm. De gemeente 
faciliteert, de ondernemers voeren uit.  
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Bedrijven Investering Zone (Schoorl) 
Schoorl heeft een BIZ of een andere samenwerkingsvorm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pagina 36 van 59 
Kadernota 2022   Bergen, raad 06 juli 2021 

2C. EEN BEREIKBARE GEMEEMTE 
Wat willen we bereiken 
Wij streven naar een gemeente die goed bereikbaar blijft en die is 

voorzien van een (duurzaam) veilige infrastructuur voor 

voetgangers, fietsers en autoverkeer. Onderdeel van de 

bereikbaarheid zijn stallingsvoorzieningen voor fietsers en 

parkeerplaatsen voor auto’s. 

Uitgangspunt is dat het in onze gemeente prettig is om te wonen, te 

werken en te recreëren. Een gemeente met goed onderhouden, 

veilige en vlotte verbindingen is daarbij een voorwaarde. De 

maatregelen die wij treffen op gebied van verkeer en vervoer 

moeten, daar waar mogelijk, een bijdrage leveren aan de 

verduurzaming van onze omgeving. Wij zetten daarbij in op het 

gebruik van de fiets en op elektrisch vervoer door onder andere een 

proactief laadpalenbeleid. 

Hierbij wordt opgemerkt dat eind 2019 de focusagenda Regio 

Alkmaar 2019-2022 bestuurlijk is vastgesteld. De focus in de 

regionale samenwerking is gericht wonen, bereikbaarheid en 

energie-innovatie als randvoorwaarden voor de economische 

pijlers. 

In de focusagenda wordt ingezet op een duurzaam bereikbare regio 

 Propositie bereikbaarheid Regio Alkmaar 

 Lobby en netwerken 

 Strategisch uitvoeringsplan om gerichte uitvoering te geven aan 

onderdelen uit de bereikbaarheidspropositie 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Fietsnetwerk 
Het toekomstbestendig en fietsvriendelijk maken van ons 
fietsnetwerk, door: 

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

 Actualisatie van de uitvoeringsagenda van het vastgestelde 
fietsbeleidsplan. In ieder geval wordt daarin opgenomen dat het 
fietspad tussen Bergen en Alkmaar onderlangs de golfbaan 
(Sluispolderpad) wordt verbeterd en zo mogelijk wordt verbreed 
en dat het deel van de route over Sluispad en Mosselenbuurt, 
tussen het Paddenpad en Buerweg, wordt opgeknapt. 

 
Fietstunnel N9 
In gezamenlijkheid met de regio oplossen van het verkeerskundig 
knelpunt N9-Kogendijk door het aanpassen van het kruispunt N9-
Kogendijk, waaronder een fietstunnel onder de N9 door. 
 
Beperken overlast aansluiting A9 
Inzetten op het beperken van de overlast in Egmond-Binnen ten 
gevolge van de verkeerskundige keuzes rond aansluiting A9, door: 

 monitoren wat de effecten in Egmond-Binnen zijn van de 
verkeerskundige keuzes rond de aansluiting A9; 

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

 
Parkeerdruk reduceren  
Afhankelijk van het resultaat naar het onderzoek omtrent hoe en op 
welke wijze een pilot kan worden gedraaid met overloopterreinen 
en/of transferia buiten de kernen, wordt in 2022 een dergelijke pilot 
gedraaid. Dit doen we in samenspraak met inwoners, ondernemers 
en betrokken organisaties. 
Wij onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de parkeerdruk in de 
openbare ruimte te verminderen door aanwezige parkeerplaatsen 
op eigen terrein beter te benutten. De motie van de raad met 
betrekking tot de uitgifte van verblijfsrecreantenvergunningen is 
uitgevoerd. Verder onderzoeken wij hoe woonbuurten kunnen 
worden beschermd tegen parkerende (dagjes)recreanten en treffen 
wij indien gewenst maatregelen. 
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Omgeving Ruïnekerk  
De uitwerking van het in het Formatieakkoord opgenomen actiepunt 
voor het afsluiten voor autoverkeer van de Ruïnekerk is vanwege 
andere prioriteiten on hold gezet. In 2022 wordt het actiepunt alsnog 
uitgewerkt en afgestemd met stakeholders en wordt in de loop van 
2022 ingevoerd. 
  
Uitbreiding oplaadpunten  
In 2021 is de beleidsnotitie laadpalen opgesteld. Uitvoering van dit 
beleid volgt hierop met als uitgangspunt proactief plaatsen van 
laadpalen. 
 
Vervangen verkeerslichten 
Op korte termijn moeten op een twee locaties de verkeerslichten 
worden vervangen. Het gaat om de installaties op de kruising 
Sportlaan – Voorstraat – Egmonderstraatweg en op de dr. Wiardi 
Beckmanlaan. Beide gelegen in Egmond aan Zee. De installaties 
zijn sterk verouderd en nieuwe onderdelen zijn moeilijk verkrijgbaar, 
waardoor wij het functioneren niet meer kunnen waarborgen. 
Wij gaan daarbij eerst onderzoeken of vervanging door nieuwe 
installaties zinvol is of dat wij beter voor een andere oplossing 
kunnen kiezen. In geval van de dr. Wiardi Beckmanlaan is het 
daarbij vooral de vraag of een verkeerslicht hier nog toegevoegde 
waarde heeft. Bij de andere installatie gaan wij bekijken of de 
aansluiting dusdanig kan worden ingericht dat verkeerslichten 
overbodig zijn (bij voorbeeld in de vorm van een rotonde). De mate 
van doorstroming van het auto- en vooral fietsverkeer is hierbij een 
belangrijk criterium. 
 
 
 
 
 
 
 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Fietsnetwerk  

 Tweede fietspad Eeuwigelaan is gerealiseerd. Belangrijke 
fietspaden zijn verbreed. De veiligheid van de fietsers is 
verbeterd. 

 De Uitvoeringsagenda is geactualiseerd, mede op basis van de 
uitgangspunten uit het Fietsbeleidsplan en de risicoanalyse 
gemeente Bergen. 

 
Fietstunnel N9  
Afspraken rondom realisatie fietstunnel en aanpak kruispunt, 
inclusief de financiering, zijn gereed en de uitvoeringsplanning is 
vastgesteld. 
 
Beperken overlast aansluiting A9  

 De effecten in Egmond Binnen van de verkeerskundige keuzes 
worden jaarlijks in beeld gebracht in een memo.  

 De Herenweg in Egmond Binnen is heringericht tot 30km zone.  
 
Parkeerdruk reduceren  

 De mogelijke locaties voor overloopterreinen en/of transferia zijn 
in beeld gebracht. Er is een plan van aanpak voor het draaien 
van een pilot, waar de eventuele aanpassingen, kosten en een 
tijdsplanning in zijn opgenomen.  

 Beleid voor het beter benutten van parkeerplaatsen op eigen 
terrein is uitgewerkt en in gang gezet. 

 Er is in beeld gebracht hoe woongebieden kunnen worden 
beschermd tegen parkerende (dagjes)recreanten op basis 
waarvan keuzes kunnen worden gemaakt. 

 
Omgeving Ruïnekerk  
Besluitvorming rondom afsluiting Ruïnekerk heeft plaatsgevonden. 
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Uitbreiding oplaadpunten  
Onderzoek naar behoeften uitgevoerd. Op basis van nieuw beleid is 
gestart met de realisatie van nieuwe oplaadpunten. 
 
Vervangen verkeerslichten 
Er ligt een voorstel over hoe om te gaan met het vervangen van de 
verkeerslichten op de kruising Sportlaan – Voorstraat – 
Egmonderstraatweg en op de dr. Wiardi Beckmanlaan, beide in 
Egmond aan Zee. Daarbij zijn ook de financiële consequenties 
inzichtelijk gemaakt. 
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WAT GAAT HET KOSTEN 

 
Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. 
      1 =1.000                            korte omschrijving 2021   2022   2023   2024   2025   I/S 

aut 2a .1 Actualisatie budgetten de Beeck 
 

  55  N        I 

aut 2a .2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 13  V 4  V 4  V 4  V 5  V S 

nb 2b .1 Versterking organiserend vermogen Schoorl 45  N 35  N        I 

aut 2b .2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 5  V 4  V 4  V 1  N 1  N S 

aut 2c .1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 2  V 0    0    0    73  N S 

 
 
2a.1 Actualisatie budgetten de Beeck. 
De oplevering van de Beeck is naar verwachting in 2022. De kunst 
was begroot in 2021 onder PO1b en wordt nu in 2022 onder PO2a 
begroot. 
 
2a.2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
 
2a.3 Aanpassen huren & pachten voor dit PO 
Op basis van de analyse aansluiting vastgoedadministratie (VBS) 
met het grootboek (jaarrekening 2020) wordt de begroting conform 
aangepast. Inclusief 2,6% indexatie per jaar.   
 
 
 
 
 
 
 
 

2b.1 Versterking organiserend vermogen Schoorl 
In de kernen Schoorl, Groet, Camperduin en Hargen wordt gewerkt 
aan het versterken van het organiserend vermogen van 
ondernemers en een verbetering van de samenwerking tussen 
ondernemers en de gemeente. Voor de ondersteuning van de 
procesbegeleiding en de tijdelijke inhuur van een 
ondernemersmanager, die de gemeente en de ondernemers 
ondersteunt wordt een budget van € 45.000,- voor 2021 gevraagd 
en € 35.000,- voor 2022. 
 
2b.2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
 
2c.1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
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PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE  

3A. WONEN EN LEEFOMGEVING 

Ontwikkeling: Omgevingswet en Wkb 
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(hierna: Wkb) treden op 1 januari 2022 in werking. De 
inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb hebben 
structurele financiële effecten. Zo voorzien we een daling in 
legesopbrengsten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het 
splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke 
omgevingsvergunning, waarbij een groot deel van de huidige 
technische bouwtoetsen en het bouwtechnische toezicht vervallen. 
Ook verkrijgen gemeenten met de Omgevingswet meer decentrale 
beleidsruimte. In de aankomende jaren worden, met name in het 
omgevingsplan, keuzes gemaakt waarmee nu vergunning plichtige 
activiteiten, straks melding plichtig of zelfs vergunningsvrij kunnen 
worden. Daarentegen is het straks toegestaan om leges te heffen 
over milieuvergunningen. De structurele impact van de 
Omgevingswet en de Wkb zullen we monitoren en eventuele 
financiële effecten verwerken in de P&C documenten.  
 
Uitdaging: stikstofproblematiek 
Het rijk, gevolgd door de provincies en gemeenten, heeft zich 
ingezet om vergunningverlening weer mogelijk te maken. Op 20 
januari 2021 is door Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van 
State een belangrijke uitspraak gedaan, waarbij is geconstateerd 
dat voor intern salderen van stikstofdepositie (verrekenen van 
bestaande depositie met toekomstige) geen vergunning op grond 
van de Wet natuurbescherming is vereist. Verder is het rijk bezig 
met stikstofwetgeving. De verwachting is dat deze wet in 2021 in 
werking zal treden. Naar het zich laat aanzien zal met de komst van 
deze wet de (woning)bouw een impuls krijgen. Woningbouw met, 
soms met aanpassingen in het plan en door het hanteren van een 
andere bouwmethode of het hanteren van een ander juridisch 
instrumentarium is veelal weer mogelijk. De verwachting is dat in de 
toekomst deze mogelijkheden verder verruimd worden. 

Wat willen we bereiken 
Omgevingswet  
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. In deze wet 
is alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving 
gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in één wet met één 
samenhangend stelsel. Met het programma Omgevingswet wordt 
de gemeente, samen met de gemeenten Uitgeest, Castricum en 
Heiloo, voorbereid op de invoering van deze wet.  
 
De vier gemeenteraden hebben het Ambitiedocument 
Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald 
waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt. De 
visie op de Omgevingswet bestaat uit vier uitgangspunten. Deze 
uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen en al het 
beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen vanuit de 
Omgevingswet.  

 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan 
centraal  

 Ruimte aan initiatieven  

 Vroegtijdige samenwerking  

 Integraal werken en maatwerk  
 
Eind 2021 wordt de omgevingsvisie voor de gemeente Bergen 
vastgesteld. Daarmee is een integrale beleidsvisie voor de fysieke 
leefomgeving aanwezig met een breed maatschappelijk draagvlak 
voor de inhoud en de daaruit voortvloeiende opgaven.  
 
Direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan alle 
bestemmingsplannen van rechtswege op in één tijdelijk 
omgevingsplan. We werken stapsgewijs naar één omgevingsplan 
voor het gehele grondgebied conform de bepalingen van de 
Omgevingswet. Het streven is om dit voor 2026 te bereiken.  
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Wonen  
Het is de ambitie om substantieel meer betaalbare woningen voor 
jong en oud toe te voegen aan het woningenbestand. Het college 
ziet een toenemende druk op de woningmarkt en wil daarom 
inzetten op meer woningbouw. Hiertoe is in 2020 een onderzoek 
uitgevoerd om de schaarste op de woningmarkt te kwantificeren en 
dit als onderbouwing te gebruiken om meer woningbouw te kunnen 
programmeren. Dit heeft geresulteerd tot de notitie Bergense 
Behoefte. 
In april 2019 is de notitie ‘Woningbouwafspraken en programmering 
Regio Alkmaar’ vastgesteld. Met deze notitie zijn de ambities en 
opgaven, programmering en woningbouwafspraken uit het RAP 
(Regionaal actieprogramma) nader uitgewerkt. Met deze nieuwe 
woningbouwafspraken gaat Regio Alkmaar zich meer richten op 
realisatiecapaciteit. Dit betekent voor Bergen dat er meer 
woningbouwlocaties aan de programmering moeten worden 
toegevoegd en dat het bouwtempo omhoog moet. Er moeten meer 
betaalbare woningen worden gerealiseerd om in de behoefte te 
kunnen voorzien. Overeenkomstig de regionale 
woningbouwafspraken wordt twee keer per jaar de regionale 
woningprogrammering naar realisatiecapaciteit opgesteld.  
 
Grote projecten 

 Watertorengebied 
Bij de nieuwbouw van de sporthal wordt de sociaal en 
maatschappelijke functie die de hal heeft gecontinueerd. Tevens 
worden er 12 verandawoningen en 22 eengezinswoningen 
gerealiseerd. Op 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad het 
bestemmingsplan hiertoe opnieuw vastgesteld. 

 Voetbalfusie Egmonden 
Vestiging van een nieuwe fusievereniging in het gebied tussen de 
Egmonderstraatweg, Tijdverdrijfslaan en Van Oldenborghweg.  

 Dorpsplein Bergen 
Optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit, aantrekkelijkheid en 
uitstraling van het centrum van Bergen.  

Small five 
In de gemeente is grote behoefte aan betaalbare sociale 
huurwoningen. De gemeente en Kennemer Wonen hebben hierover 
prestatieafspraken gemaakt. Deze woningbouwplannen worden ook 
wel aangeduid als de Small Five. In de afspraken verplicht de 
gemeente zich om gemeentegrond aan Kennemer Wonen aan te 
bieden. Kennemer Wonen stelt een haalbaarheidsstudie op en 
maakt een stedenbouwkundig plan. De gemeente toetst vervolgens 
het stedenbouwkundig plan.  
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Omgevingswet  
In het Ambitiedocument Omgevingswet is gekozen voor een 
implementatie waarbij we eerst de basis op orde gebracht hebben. 
In de periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er 
meer ruimte voor doorontwikkeling. Dit betekent dat we in 2022:  

 een start maken om de opgaven uit de omgevingsvisie in 
uitvoering te brengen. Onderzoek vindt plaats naar de geschikte 
instrumenten die hierbij voor handen zijn;  

 starten met het opstellen van het omgevingsplan conform de 
bepalingen van de Omgevingswet.  

 
De overige activiteiten die we daarvoor in 2022 gaan doen, zijn 
onderdeel van de begroting van de Werkorganisatie BUCH. Dit zijn:  

 de processen optimaliseren en producten en diensten 
verbeteren naar de bedoeling van de Omgevingswet;  

 toewerken naar een volledige digitale ondersteuning van de 
Omgevingswet, waarbij het aansluit op de voorzieningen en 
functionaliteiten die binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet 
landelijk zijn ontwikkeld en voor zover het bijdraagt aan onze 
ambitie voor de organisatie en de Omgevingswet;  

 het leertraject Omgevingswet voor medewerkers evalueren en 
indien een vervolg noodzakelijk is, dit organiseren;  
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 medewerkers verder begeleiden, zodat houding en gedrag van 
alle bij de uitvoering van de Omgevingswet betrokken 
medewerkers aansluit bij de bedoeling van de Omgevingswet;  

 de colleges en raden verder informeren over het nieuwe stelsel 
en hun rol, bevoegdheden en mogelijkheden daarin;  

 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
verder geïnformeerd over het nieuwe stelsel en de 
mogelijkheden die de wet hen biedt;  

 de structurele financiële impact voor de gemeente en de 
Werkorganisatie BUCH van de inwerking getreden 
Omgevingswet en naar aanleiding van de vaststelling van 
(onderdelen van) het omgevingsplan monitoren en eventuele 
financiële effecten verwerken in de P&C documenten; 

het programma Omgevingswet monitoren, waarbij de voortgang en 
risico’s periodiek worden beheerst en afwijkingen gerapporteerd. De 
risico’s worden systematisch in kaart gebracht en beoordeeld met 
behulp van het Risicomanagement Informatie Systeem (NARIS®). 
De resultaten van de risico-inventarisatie maken onderdeel uit van 
de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.  
 
Wonen  
De in 2019 opgerichte Taskforce richt zich op:  

 meer ruimte voor het bouwen van honderden extra woningen;  

 prioriteiten stellen binnen bestaande harde en zachte plannen;  

 samen met bewoners inbreilocaties zichtbaar maken;  

 uitwerken kansrijke locaties en bouwbegroting.  

 Jaarlijks stelt de raad de bouwbegroting vast. In die begroting 
staan de prioritering en planning van de woningbouwprojecten 
in onze gemeente.  

 
Daarnaast: 

 Zetten we ons in om, in samenwerking met de Woningmakers, 
de woningbouw te versnellen; 

 Actualiseren we twee keer per jaar de regionale 
woningprogrammering; 

 Maken we jaarlijks jaarplannen met Kennemer Wonen om 
invulling te geven aan de Prestatieafspraken; 

 Zetten we waar nodig de doelgroepenverordening in om bij 
nieuwbouw de categorieën sociale huur en middel dure huur en 
sociale koop te borgen; 

 Geven we in 2022 uitvoering aan het in 2021 in samenwerking 
met de Woningmakers opgestelde regionaal woonakkoord 
tussen Regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland.  

 
Grote projecten 

 Watertorengebied 
Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan wordt 
gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering. 
Hiervoor wordt onder andere de sloop en de bouw van de sporthal 
opnieuw aanbesteed en wordt de marktvraag voor de realisatie van 
de woningen voorbereid. 
Voor de exploitatie van de sporthal wordt zoveel mogelijk rekening 
houden met het feit dat de nieuwe sporthal naast de sportfunctie 
ook een sociaal maatschappelijke functie heeft. 

 Voetbalfusie Egmonden 
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep aangetekend 
bij de Raad van State. Naar verwachting vindt de beroepsprocedure 
in 2021 plaats. De uitwerking van het ontwerp en de 
voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart en de aanbesteding 
wordt voorbereid. Wanneer het bestemmingsplan definitief is, wordt 
gestart met de aanbesteding en de verdere voorbereiding van de 
aanleg van het nieuwe sportcomplex. 

 Dorpsplein Bergen 
Op basis van bestemmingsplan, structuurvisie, ruimtelijke 
randvoorwaarden en een beeldkwaliteitsplan wordt op basis van 
een anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar een 
kwalitatief hoogwaardig plan ontwikkeld en daadwerkelijk 
gerealiseerd. De Bakemaflat en enkele panden in de directe 
omgeving daarvan worden gesloopt. 

 Harmonielocatie 
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Voor de Harmonielocatie wordt een projectontwikkelaar 
geselecteerd met het beste (alternatieve) plan op basis van een 
Inschrijving. Ten behoeve van het bepalen van een optimaal 
programma wordt een maatschappelijke kosten- en batenanalyse 
opgesteld. 

 Initiatieven Bergen aan Zee 
Op basis van de Structuurvisie voor Bergen aan Zee wordt een 
viertal initiatieven voor (her)ontwikkeling gerealiseerd. De gemeente 
begeleidt Initiatiefnemers bij de ruimtelijke planvorming en 
ruimtelijke procedure op basis van anterieure overeenkomsten en 
vervolgens realisatie van (her-) ontwikkelingen op het gebied van 
horeca en/of wonen. Verder wordt, samen met de bewoners van 
Bergen aan Zee verbetering van de inrichting van de openbare 
ruimte voorbereid, vooral van het Rode Plein en Van der Wijckplein. 

 Parck de Beeck 
De gemeente ontwikkelt in samenwerking met Sweco een 
woningbouwplan voor het voormalige terrein van voetbalvereniging 
BSV aan de Oudtburghweg in Bergen. Sweco treedt daarbij op als 
risicodragend gebiedsregisseur. 
Het plan gaat uit van maximaal 152 woningen, waarbij het 
plangebied is vergroot met het perceel waarop het voormalig 
uitvaartcentrum stond. Van het totaal aantal te realiseren woningen 
zal 50% bestaan uit sociale huurwoningen, 25% uit middel dure 
huurwoningen en 25% goedkope koopwoningen. 

 Delversduin 
Het plan Delversduin bestaat uit maximaal 162 woningen. In 
augustus 2020 is door de provincie een ontwerp ontheffing Wet 
natuurbescherming afgegeven inzake stikstof. Dit maakt dat het 
project weer verder kan. Tevens heeft de provincie besloten het 
gebied, naar aanleiding van een zienswijze van de gemeente, niet 
als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) aan te merken in de 
provinciale verordening.  
 
 
 

Small five 
De herontwikkeling van de Oosterkimschool (Schoorl), de sloop en 
nieuwbouw van Elkshove (Bergen), nieuwbouw Tuin- en Oostdorp 
(Bergen), de herontwikkeling van Petrusschool (Groet) en de 
herontwikkeling van het oude Rabobankgebouw (Schoorl) geven 
invulling aan de gemeentelijke uitwerking van de prestatieafspraken 
en de doelstelling van het bouwen van meer sociale huurwoningen. 
In elk bouwplan worden ongeveer 20 woningen gerealiseerd. Het 
totale woningbouwprogramma voor de Small Five komt uit op circa 
100 woningen in categorie 1 en 2.  
De gemeente en Kennemer Wonen bepalen de planologische 
procedure. Als gekozen wordt voor een bestemmingsplanprocedure 
dan stelt de raad de kaders vast. Indien gekozen wordt een 
uitgebreide omgevingsvergunning, dan is het college door de raad 
gemandateerd. De raad wordt vervolgens geïnformeerd.  
De planprocessen van de Small five lopen niet synchroon. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Omgevingswet 
Het college geeft uitvoering aan de beleidsopgaven uit de 
omgevingsvisie. Ook is het opstellen van het omgevingsplan 
conform de bepalingen van de Omgevingswet gestart.  
 
2022 is het eerste jaar dat we werken met en ‘naar de letter’ van de 
Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
start de volgende fase, waarin we steeds meer ‘naar de bedoeling’ 
van de Omgevingswet gaan werken.  
 
Wonen  
De komende jaren is een toename te zien van het aantal woningen 

dat wordt opgeleverd. Ook het aantal woningen in de 

woningprogrammering neemt fors toe. De doorstroming op de 

woningmarkt is verbeterd en de onderverhuur van sociale 

huurwoningen is afgenomen. Er worden weer startersleningen 

verstrekt en het aandeel betaalbare woningen in toegenomen  
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3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU 

Ontwikkeling 
Er zijn toenemende investeringen nodig in duurzame energie, 
energiebesparing, klimaatadaptatie en een overgang naar de 
circulaire economie. Bij elkaar opgeteld is dat een aanzienlijk 
bedrag - maar de financiële kosten van het niet voeren van beleid 
zijn op termijn ongeveer vijf keer zo groot. Door het doen van de 
juiste investeringen voorkomen we grote schade posten in milieu en 
leefomgeving en stimuleren we innovatie en werkgelegenheid 
(Bron: Science).  
Gemeenten hebben financiële steun van het Rijk nodig om te 
versnellen en de doelen op tijd te bereiken, maar worden ook 
gevraagd om zelf te investeren in klimaatmaatregelen. In opdracht 
van de Raad Openbaar Bestuur heeft er een artikel 2 onderzoek 
plaatsgevonden. Dit advies “Uitvoeringslasten Klimaatakkoord 
decentrale overheden” concludeert dat er significante bedragen bij 
gemeenten nodig zijn om uitvoering te geven aan het 
Klimaatakkoord. Het advies wordt meegenomen in de 
formatieonderhandelingen en de tegemoetkoming voor de 
gemeente wordt bekend nadat het nieuwe kabinet hierover een 
besluit heeft genomen.  
 

Wat willen we bereiken 
Klimaat 
Het doel van het Programma Klimaat is om bij te dragen aan de 
CO2-reductie doelstellingen uit het Klimaatakkoord (49% reductie in 
2030), de leefomgeving klimaatbestendig in te richten en toe te 
werken naar een Circulaire Economie in 2050. Eind 2020 is de 
Europese doelstelling voor CO2 reductie opgeschroefd naar 55% 
reductie in 2030 en zal dit ook op nationaal niveau doorwerken. 
 
Samen met de gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo wordt er in 
de periode 2021-2025 gewerkt aan de basisambitie van 
Ambitiedocument programma Klimaat. We werken aan 
bovenstaande pijlers vanuit een visie.  

De uitgangspunten van deze visie zijn:  
1) versnellen om tijdig de Rijksdoelstellingen te bereiken,  
2) draagvlak in de samenleving is het belangrijkste,  
3) aandacht voor haalbaarheid & betaalbaarheid,  
4) lokale initiatieven stimuleren  
5) integrale aanpak van projecten.  
Deze uitgangspunten zijn alle vijf essentieel om de doelstellingen uit 
het ambitiedocument programma Klimaat te realiseren op een 
manier die past bij de lokale kleur. In 2022 ligt de focus op 
draagvlak en het inbedden van klimaat in de organisatie.  
 
Naast de Rijksopdrachten zijn er ook aanvullende gemeentelijke 
ambities op het gebied van klimaat zoals omschreven in het 
Formatieakkoord Bergen 2019-2022.  
De projecten binnen het programma klimaat gaan over: 
Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Circulaire Economie, 
Klimaatadaptatie en Duurzame Bedrijfsvoering. Aan de hand van 
deze onderwerpen is onderstaande tekst opgebouwd. 
 
Milieutaken 
We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en 
decentralisatie van milieutaken naar de gemeente vanaf 2022. Ter 
bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt actief 
ingezet op beperking van vliegtuighinder.  
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Klimaat 

1. Energietransitie: In aanvulling op het reguliere 
uitvoeringsprogramma, worden er drie projecten in gang 
gezet: Ten eerste zal het ontwikkelen van een 
uitvoeringsprogramma voor zonnepanelen op grote daken in 
het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) een 
extra inspanning vergen in 2022. Ten tweede wordt het 
wijkuitvoeringsplan aardgasvrij opgeleverd voor de wijken 

https://science.sciencemag.org/content/365/6459/eaaw6974


Pagina 46 van 59 
Kadernota 2022   Bergen, raad 06 juli 2021 

De Coninx en Beekhove en is de eerste fase van vergaande 
energiebesparing in deze wijken in gang gezet. Ten slotte 
wordt er aan draagvlak bij inwoners en ondernemers 
gewerkt door onder andere het faciliteren van lokale 
initiatieven en het oprichten van een ‘community platform’. 
Hierbij is het belangrijk dat de gemeente het goede 
voorbeeld geeft met het verduurzamen van haar eigen 
vastgoedportefeuille. Het benodigde aanvullende budget is 
€ 20.000,- in 2022.  

2. Duurzame mobiliteit: In 2022 wordt de Nationale Agenda 
Laadinfrastructuur uitgevoerd. In goede afstemming met de 
omwonenden worden laadpalen op strategische punten 
geplaatst om inwoners te faciliteren de overstap te maken 
naar elektrisch rijden. Ook worden bewoners gestimuleerd 
om vaker de fiets te nemen door het uitvoeren van het 
Fietsbeleidsplan en het realiseren van een regionale 
doorfietsroute, inclusief aansluitingen op het bestaande 
fietsnetwerk. Daarnaast wordt er een integraal duurzaam 
mobiliteitsplan aangeboden aan de raad waarin staat welke 
maatregelen het beste bijdragen aan CO2 reductie in onze 
gemeente. Dit is in het kader van het Regionaal Mobiliteits 
Programma (RMP). Gemeenten hebben vanuit het 
klimaatakkoord de verplichting om aan te sluiten op het 
RMP. Mogelijke aanvullende maatregelen zijn het stimuleren 
van voetgangers en OV gebruik door voorlichting over welk 
gedrag wanneer gewenst is. Dit wordt ondersteunt door de 
juiste keuzes in de omgevingsplanologie (bij 
herstructureringen en nieuwe projectontwikkelingen) en 
hierbij in te zetten op ketenmobiliteit, goede 
fietsvoorzieningen en goed openbaar vervoer. Het 
benodigde aanvullende budget is € 15.000,- in 2022. 

3. Circulaire Economie: In 2022 wordt een beleidsdocument 
circulaire economie voorgelegd aan het college en de raad. 
Dit document wordt samen met inwoners en ondernemers 
opgesteld en gaat in op wat er voor nodig is om ons 

grondstoffen gebruik drastisch te verminderen zodat we 
binnen de grenzen van onze aarde kunnen leven 
(€ 10.000,- ). In het beleid wordt aandacht besteed aan 
waardeketens die voor een gemeente effectief zijn om op in 
te zetten en dus de grootste klimaatimpact hebben. 
Bijvoorbeeld voedsel & organische reststromen, consumptie 
goederen, gebouwde omgeving en de focus op een aantal 
branches zoals retail, toerisme en landbouw. Voor de 
communicatie en het draagvlak voor het nieuwe beleid is 
(€ 6.000,-) nodig. Een ander proces is het Circulair Centrum 
in de regio. Afhankelijk van de resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek zullen ook hier vervolgstappen 
worden genomen. Tevens passen we de principes van 
circulaire economie zo veel mogelijk toe in de 
bedrijfsvoering van de gemeente. Bijvoorbeeld bij het 
inkopen van goederen en diensten en in het Handboek 
Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Ten slotte is draagvlak 
voor een duurzame systeemverandering is noodzakelijk om 
stappen te kunnen maken. We geven daarom lokale 
(ondernemers)initiatieven ruim baan en zetten in op circulair 
(maak)onderwijs op alle basisscholen (€ 12.000,-). Een 
project dat kansrijk is, is het realiseren van een 'wijk-
leercentrum' in Egmond aan Zee (€ 10.000,-) per jaar voor 3 
jaar nodig). Dit wordt een maakplaats en opleidingscentrum 
voor jongeren met ondersteuning door buurtbewoners op 
hergebruik, reparatie, circulaire bedrijvigheid. Dit alles in 
samenwerking met het Horizon College. Voor de locatie 
wordt gedacht aan het voormalig schoolgebouw de 
Windhoek of Boswaid. Het benodigde aanvullende budget is 
€ 38.000,- in 2022. 

4. Klimaatadaptatie: Uitvoeringskosten klimaatadaptieve 
gebiedsontwikkeling  & particuliere tuinen. Op basis van de 
klimaatadaptatie ‘stresstesten’ is een regionaal en lokaal 
uitvoeringsprogramma opgesteld. Hieruit blijkt welke 
gebieden verhoogde risico’s vormen voor wateroverlast, 
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droogte of hitte. In deze gebieden wordt er bij natuurlijke 
momenten van herstructurering in de openbare ruimte sterk 
ingezet op het toevoegen van maatregelen om deze risico’s 
te verkleinen. In 2022 zijn dit vier gebieden in de gemeente 
(Kerkedijk, Egmonderstraat/Hereweg, parkeerterrein 
Kennedyboulevard en Molenweidtje). Door middel van een 
strestest kan berekend worden waar de gevoelige plekke 
voor hitte, droogte en wateroverlast zich bevinden. 
De kosten zijn € 5.000,- per project (totaal € 20.000,-). Vanaf 
2023 wordt dit in de raming van de projecten opgenomen.  
Daarnaast worden in ieder project klimaatstresstesten voor 
nieuwe gebiedsontwikkelingen in de omgevingsplanologie 
meegenomen. Hier is ook aandacht voor natuurinclusief 
bouwen en biodiversiteit. Een ander project gaat over 
klimaatadaptieve tuinen. Tweederde van de ruimte is 
namelijk in eigendom van particulieren, daarom gaat de 
gemeente samen met inwoners en ondernemers de 
particuliere ruimte klimaatadaptief maken (indien mogelijk 
integraal met andere klimaatopgaves). We beginnen bij de 
gebieden waar al iets gebeurt in de wijk en waar de 
hitte/droogte/wateroverlast het grootst is (€ 15.000,-). Het 
benodigde aanvullende budget is € 35.000,- in 2022. 

5. Duurzame Bedrijfsvoering: de voorbeeldfunctie van de 
gemeente. Door middel van verschillende maatregelen zoals 
de CO2 prestatieladder (€9.000) zal de gemeente een 
klimaatneutrale en circulaire opdrachtgever worden voor 
(zoveel mogelijk lokale) ondernemers. Ook zal de gemeente 
het goede voorbeeld geven als het gaat om het 
verduurzamen van haar eigen vastgoed (€ 3.000,-). Alle 
energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar 
terugverdienen zijn uitgevoerd waardoor er minder CO2 
wordt uitgestoten en de gemeentelijke lasten lager worden. 
Bij het maatschappelijk vastgoed worden ook de 
ventilatiesystemen (in verband met corona) op een logische 
manier verbonden aan verduurzaming van de panden. Deze 

maatregelen kunnen uitgevoerd worden mits de middelen 
beschikbaar worden gesteld. De gemeente koopt groene 
elektriciteit in van Nederlandse bodem (€ 4.000,-) en zorgt 
dat de eigen klimaatambities worden vertaald in 
vergunningsprocedures en omgevingsplanologie 
(€ 10.000,- ). Ten slotte zal er in dit jaar een fietsenplan voor 
medewerkers van de werkorganisatie gereed zijn zodat de 
CO2 uitstoot door mobiliteit verminderd (€ 3.000,-). Het 
benodigde aanvullende budget is € 29.000 in 2022. 

 

Tevens wordt in de regio Alkmaar samengewerkt in de 
Focusagenda Regio Alkmaar op het focuspunt Energie-innovatie. 
 
Milieutaken 
Met de komst van de Omgevingswet vinden veranderingen plaats in 
de taken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden. 
Deze gemeenschappelijke regelingen trekken gezamenlijk op ten 
behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de 
Omgevingswet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie 
mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de 
veranderende positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke 
regelingen. Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken 
vindt in 2021 nog afstemming plaats tussen gemeenten en de 
gemeenschappelijke regelingen over inhoud en impact van deze 
taken zowel op beleids- als financieel niveau. Dit zal de basis 
vormen voor een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de 
Omgevingsdienst. Uitgangspunt hierbij is een gelijkblijvende 
bijdrage. 
 
Nog in 2021 moet duidelijk worden hoe de herverdeling van het 
Provinciefonds in relatie tot de te decentraliseren milieutaken zal 
uitwerken. 
In de regio Alkmaar-IJmond wordt met de Bestuurlijke Agenda 
Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten geleverd aan 
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de overlegstructuren rondom Schiphol. In het bijzonder worden hier 
de ontwikkelingen rondom het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol, 
het besluit Luchtruimherziening en de Initiatiefwet nachtvluchten 
genoemd.  
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Klimaat 
De ambities worden zo goed mogelijk gevat in meetbare 
doelstellingen en prestatieafspraken, waarbij rekening wordt 
gehouden met het beïnvloedingspotentieel van de gemeente. Deze 
prestatieafspraken en de bijbehorende monitoringscyclus (Plan-Do-
Check-Act) worden door het college en de raad vastgesteld is in 
gebruik genomen in 2022. 
 
In 2022 wordt aan deze nieuwe ontwikkeling gewerkt en hier kan op 
getoetst worden of de voortgang behaald is: 
1. Energietransitie  

a. Implementatie regionale Energiestrategie 1.0. 
Opschalen zon op grote daken. 

b. Uitvoering van het wijkuitvoeringsplan voor verregaande 
energiebesparing in wijken Beekhove en de Conincx. 

2. Duurzame mobiliteit 
a. Agenda Laadinfrastructuur is geïmplementeerd voor het 

deel 2022.  
b. Aanbieden integraal duurzaam mobiliteitsplan aan 

college/raad. 
c. Uitvoeringsprogramma fietsbeleidsplan actualiseren incl. 

betere aansluiting op de doorfietsroute (fietsnetwerk) en 
de NS-stations Alkmaar en Heiloo (ketenmobiliteit). 
 

3. Circulaire Economie 
a. Opleveren beleid circulaire economie & start 

implementatie. 
b. Onderwijsproject circulaire economie op alle 

basisscholen.  

c. Lokaal circulair ondernemerschap en business 
development stimuleren voor hergebruik en reparatie in 
verschillende branches zoals retail, toerisme, kleine 
ondernemers, kringloopwinkels en zorginstellingen.  

4. Klimaatadaptatie 
a. Opleveren lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. 
b. Borgen aanpak onwenselijke risico’s door wateroverlast, 

hittestress en droogte in omgevingsplannen en 
projecten.  

c. Maatregelenpakket voor particuliere tuinen is ontwikkeld, 
zowel voor bestaande wijken als nieuwbouwwijken.  

5. Duurzame bedrijfsvoering 
a. Duurzaamheid is geïnternaliseerd in een groot aantal 

facetten van de bedrijfsvoering. Het gaat om de zaken 
waar de gemeente direct invloed kan uitoefenen en het 
goede voorbeeld gaat geven aan de samenleving. 

b. Het gemeentelijk vastgoed is verduurzaamd tot aan het 
niveau wat wettelijk verplicht is in 2023. Dit houdt in dat 
alle energiebesparende maatregelen met een 
terugverdientijd van <5 jaar worden toegepast voor 
2023. In aansluiting hierop is de ventilatie van het 
maatschappelijk vastgoed in verband met corona 
meegenomen. 

c. Sturingsinstrument voor colleges en raden inzake het 
Programma Klimaat operationeel. 

 
Milieutaken 
Vanaf 2022 wordt onder de Omgevingswet in samenwerking met de 
Omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de milieutaken. Hierbij zal 
duidelijk worden hoe de verschuiving van taken uitwerkt in de 
dienstverlening en de financiële positie. De inzet voor beperking 
van vliegtuighinder moet leiden tot een vermindering van het aantal 
meldingen en een zichtbare verbetering in de periodieke door de 
GGD uitgevoerde gezondheidsmonitoring.  
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3C. BEHEER EN ONDERHOUD 

 
Wat willen we bereiken 
Het groene karakter binnen en tussen de dorpen is onderdeel van 
de identiteit van onze gemeente. Het draagt bij aan een gezonde en 
prettige leefomgeving. Behoud daarvan is essentieel. Tegelijkertijd 
zien wij dat de druk op onze schaarse buitenruimte groter wordt 
door ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw. Verder 
zien wij taken op ons afkomen als gevolg van de verandering van 
het klimaat.  
Wij streven naar een goede balans tussen de diverse 
ontwikkelingen die het groene karakter van onze gemeente 
waarborgt en waarbij rekening wordt gehouden met de verandering 
van het klimaat. 
  
Wat gaan we daarvoor doen  
In 2022 wordt met de uitvoering gestart van het in 2021 opgestelde 
groenbeleidsplan waarin thema’s als biodiversiteit en klimaatadaptie 
zijn opgenomen.  

 We zorgen voor meer biodiversiteit binnen de gemeente met 
meer leefruimte voor bijen en vlinders.  

 We zetten in op vergroening van versteende gebieden, 
zowel in de openbare ruimte als bij particulieren.  

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken  

 Er is meer biodiversiteit binnen onze gemeente, waaronder 
meer leefruimte voor bijen en vlinders;  

 Bij herinrichtingen wordt meer rekening gehouden met groen 
en wordt verstening verminderd waardoor de infiltratie 
vergroot;  

 Er is een toename van particuliere initiatieven om 
versteende tuinen om te zetten naar groene tuinen;  
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WAT GAAT HET KOSTEN 

 
Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. 
      1 =1.000                            korte omschrijving 2021   2022   2023   2024   2025   I/S 

aut 3a .1 Bijstellen legesinkomsten omgevingsvergunningen 378  V          I 

aut 3a .2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 1  V 26  N 26  N 26  N 4  N S 

aut 3b .1 RREW subsidie 
 

  0           I 

aut 3b .2 Uitvoeringskosten integraal mobiliteitsplan   15  N 5  N      I 

aut 3b .3 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 51  V 4  V 4  V 4  V 4  V S 

aut 3c .1 Aanleg glasvezelnetwerk 182  V 363  V        I 

aut 3c .2 Toezicht en projectleiding glasvezelnetwerk 70  N 144  N        I 

aut 3c .3 Verwachte inkomst Watertorenterrein 0    
 

  0         I 

aut 3c .4 Verkoop van 726 m2 Zandweg EadH 109  V          I 

aut 3c .5 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 326  V 249  V 405  V 435  V 406  V S 

 
 
3a.1 Bijstellen legesinkomsten omgevingsvergunningen 
Bijstelling raming leges op basis van analyse Top 10 projecten in 
Bergen. Deze projecten zijn voornamelijk de reden dat de leges 
€ 377.000,- hoger uitvallen. 
 
3a.2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
 
3b.1 RREW subsidie 
De RREW subsidie 2022 (Regeling Reductie Energiegebruik 
Woningen) is het vervolg op de succesvolle RRE subsidie uit 2020. 
De lasten hiervoor ad. € 250.000,- in 2022 worden gedekt uit de 
even hoge subsidie in 2022, vandaar budgetneutraal. 
 
3b.2 Uitvoeringskosten integraal mobiliteitsplan 
Gemeenten hebben vanuit het klimaatakkoord de verplichting om 
aan te sluiten op het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP). Dit plan is 

van de provincie Noord Holland en Flevoland en wordt naar 
verwachting ter besluitvorming aan het bestuur aangeboden in Juni. 
Na dit plan heeft de gemeente de verplichting om zelf een 
duurzaam integraal mobiliteitsplan samen te stellen en door te 
rekenen in aansluiting op het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP). Dit is 
een verplichting uit het Klimaatakkoord. In 2022 is € 15.000,- en in 
2023 is € 5.000,- nodig. Totaal 20.000,- (N).  
 
3b.3 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
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3c.1 Aanleg glasvezelnetwerk 
Door de aanleg van glasvezelnetwerk wordt de gemeente Bergen 
gecompenseerd in het kader van MOOR inkomsten. Dit betreft 
vergoedingen voor degeneratiekosten van de wegen. 
 
3c.2 Toezicht en projectleiding glasvezelnetwerk 
De aanleg van het glasvezelnetwerk heeft toezicht nodig. De 
toezicht wordt bekostigd uit de inkomsten MOOR gelden. 
 
3c.3 Verwachte inkomst verkoop grond Watertorenterrein 
De inkomst ad € 2.675.000,- stond begroot in 2021 maar wordt nu 
begroot in 2023 en budgetneutraal opgenomen als toevoeging aan 
de algemene reserve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3c.4 Twee verkopen snippergroen groter dan € 50.000,- 
Betreft twee verkopen snippergroen conform snippergroenbeleid die 
echter groter zijn dan € 50.000,-, hierdoor is toestemming van uw 
raad nodig is.  
Het gaat om de verkoop van 726 m2 nabij de Zandweg in EadH aan 
één partij voor de taxatiewaarde ad € 108.900,- en de verkoop van 
circa 684 m2 grond nabij de Oude Heereweg te Schoorl met een 
voorlopige opbrengst conform de beleidsuitgangspunten van 
€ 205.200,-. Deze grond wordt nog getaxeerd en als de definitieve 
verkoopprijs afwijkt wordt dit in de 2e Firap verwerkt. 
 
3c.5 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema en de mutatie van de 
afschrijvingstermijn wegen van 25 naar 60 jaar per 2021 zoals 
besloten bij het vaststellen van het wegenbeleidsplan. 
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PROGRAMMA 4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 
 
Wat willen we bereiken 
1. Een structureel sluitende begroting voor 2022 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
1 Een structureel sluitende begroting 2022 
Ons doel is een structureel sluitende begroting voor 2022 aan uw 
raad voor te leggen. 
 
2 Zo laag mogelijk lokale lasten 
 
Afval 
Voor afval wordt vooralsnog verwacht dat een tarief stijging van 2% 
per jaar de komende jaren voldoende is. Echter het 
grondstoffenbeleidsplan dat in 2021 naar uw raad komt kan hier 
mogelijk verandering in brengen. 
 
Riool 
Voor de rioolheffing wordt voorgesteld om in 2022 een verdere 
verlaging van 5% op het tarief door te voeren. Dit betekent dat het 
basistarief verder wordt verlaagd van € 215,- naar € 204,-. 
Door de komende jaren een onttrekking aan de voorziening te 
begroten kan het tarief de jaren daarna voorlopig op het zelfde peil 
blijven. Dit tenzij zich onverwachte ontwikkelingen voordoen. 
 
OZB 
Bij de kadernota 2021 heeft u raad reeds besloten dat in 2022 de 
OZB opbrengsten structureel met € 505.000,- extra stijgen bovenop 
de reguliere 2% stijging. In totaal stijgen de opbrengsten OZB in 
2022 hierdoor met 7% ten opzichte van 2021. 
 
 
 

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 Een vastgestelde programmabegroting 2022-2025 waarin de 
jaarschijf 2022 structureel sluitend. 

 De ontwikkeling van de lokale lasten  
 
Trends en Ontwikkelingen bij dit programmaonderdeel 

 Ontwikkeling gemeentefonds 
De concept herijking gemeentefonds komt voor Bergen uit op een 
nadeel van circa 2,8 mln. dat de komend zes jaar in stappen van 
€ 450.000,- per jaar moet worden verwerkt in de begroting.  
Hiervan worden de eerste drie jaar 2023-2025 nu verwerkt in de 
begroting. 
 
Verder wachten we op dit moment nog op de uitkomsten van het 
nieuwe regeerakkoord. Gezien de moeizame start van de formatie 
kan dat nog wel even duren. In het nieuwe regeerakkoord zou 
duidelijkheid moeten komen over eventuele extra budgetten voor 
jeugdhulp en abonnementstarief Wmo en het wel of niet afschaffen 
of bevriezen van de opschalingskorting. De uitkomst hiervan kan 
een groot effect hebben op het tekort dat nu in ons 
meerjarenperspectief staat opgenomen  
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WAT GAAT HET KOSTEN 

 
Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. 
 

      1 =1.000                            korte omschrijving 2021   2022   2023   2024   2025   I/S 

aut 4 .1 Parkeergelden 250  N          I 

aut 4 .2 Toeristenbelasting 750  N          I 

aut 4 .3 Aframen stelpost parkeren i.v.m. Mooi Bergen 
 

  87  V 87  V      I 

aut 4 .4 Aanpassing werkelijke rente en rente algemene reserve 14 N 104  N 198  N 198  N 305  N S 

aut 4 .5 Forensenbelasting extra opbrengst 388  V 395  V 404  V 411  V 419  V S 

aut 4 .6 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 0  N 0  N 18  N 18  N 55  V S 

aut 4 .7 Tegenboeking mutaties omslagrente 370  N 85  N 401  V 427  V 409  V S 

aut 4 .8 Stelpost herijking gemeentefonds. 250  V 250  V 500  V 0    0    S 

aut 4 .9 Effecten herijking gemeentefonds      450  N 900  N 1.350  N S 

 
 
 
4.1 Parkeergelden Corona 
In 2020 is in totaal € 361.000,- minder ontvangen aan 
parkeerheffingen, naheffingen en vergunningen. Het is lastig een 
inschatting te maken. Vooralsnog gaan we uit van in totaal € 
250.000,- (N) lagere inkomsten dan normaal in 2021. In de firap 
2021 kan een betere inschatting worden gemaakt. 
 
4.2 Toeristenbelasting corona 
Het is lastig een inschatting te maken. Er op dit moment vanuit 
gaande dat de zomer relatief normaal kan verlopen gaan we 
vooralsnog uit van € 750.000,- lagere opbrengsten voor 2021. 
 
4.3 Aframen stelpost parkeren i.v.m. Mooi Bergen 
Harmonielocatie met parkeerkelder is vertraagd hierdoor valt de 
aframing tot en met 2023 nu vrij. 
 
 

 
4.4 Aanpassing werkelijke rente en rente algemene reserve 
Betreft vooral de te verwachte extra rente in verband met de 
benodigde leningen naar aanleiding van het IHP, uitgaande van een 
rentepercentage van 1% in 2022. 
Voor wat betreft de IHO betreft het de rente op de volgende concept 
bedragen qua investeringen; BSG € 11.375.000,-, PCC/ARH 
€ 4.000.000,-, De Kiem € 3.455.000,-. Deze bedragen zijn 
opgenomen in het investeringsschema in het jaar 2022, zie voor de 
kapitaalslasten PO1b. Voor iedere investering wordt de raad nog 
een apart advies voorgelegd waarbij ook de hoogte van het krediet 
nog bijgesteld kan worden. 
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4.5 Forensenbelasting extra opbrengst 
Naar aanleiding van een uitvraag bij cocencus in verband met 
analyse van de opbrengsten zoals gerealiseerd in de 
jaarrekeningen 2019 en 2020 blijkt dat de opbrengst 
forensenbelasting die wordt geheven voor 2e woningen van niet-
ingezetenen, structureel hoger is dan begroot. 
 
4.6 Mutatie kap. Lasten voor dit PO 
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
 
4.7 Tegenboeking mutaties omslagrente 
Dit betreft de tegenboeking van de mutaties in de omslagrente als 
onderdeel van de kapitaalslasten in de programmaonderdelen en 
de actualisatie van de rentetoerekening aan de reserves. Conform 
de BBV hoort de omslagrente tegen geboekt te worden totdat die 
saldoneutraal is. Dit omdat de gemeente aan totaalfinanciering doet 
en alleen de werkelijk te betalen rente op de leningen een effect 
heeft op het saldo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 Stelpost herijking gemeentefonds 
De herijking is uitgesteld naar 2023. We laten nu 2022 t/m 2023 
vrijvallen. Vanaf 2024 is er nog € 500.000,- structureel beschikbaar. 
Als het nieuwe regeerakkoord bekend is en de financiële effecten 
daarvan, wordt bekeken hoe en wanneer dit kan worden ingezet. 
 
4.9 Effecten herijking gemeentefonds 
Zoals eerder vermeld is de uitkomst van de concept herijking dat 
Bergen ongeveer € 2,8 mln. minder aan algemene uitkering gaat 
ontvangen. Dit wordt dan de komende zes jaar vanaf 2023 tot en 
met 2028 in stappen van circa € 450.000,- per jaar ingevoerd. Zodra 
definitieve herijking bekend is worden deze bedragen hierop 
aangepast. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT MUTATIES INVESTERINGSKREDIETEN 
 
Nieuwe investeringen per cluster: 

Cluster 2021 2022 2023 2024 2025 

Openbare ruimte 60.000 270.000 0 0 3.560.000 

Riolering 0 0 0 0 860.000 

Recreatie 0 0 0 0 250.000 

Onderwijs 0 18.830.000 0 0 0 

Materieel 0 0 0 0 57.000 

Overige 0 180.000 0 0 0 

Totaal 60.000 19.280.000 0 0 4.727.000 

 
Wat opvalt is de circa 19 mln. aan nieuwe investeringen in 2022 onder onderwijs, dit betreffen de investeringen uit het IHP (integraal 
huisvestingsplan) voor de PCC/ARH, De Kiem EadH en de BSG. De nieuwe investeringen in 2025 betreffend de autonome nieuwe 
investeringen voor de nieuwe jaarschijf zoals de investeringen wegen speelplaatsen en armaturen en lichtmasten. 
 
Nieuw meerjarig investeringsoverzicht per cluster: 

Cluster 2021 2022 2023 2024 2025 

Openbare ruimte 10.602.289 6.601.800 4.855.000 3.613.000 3.560.000 

Riolering 2.127.270 1.100.000 810.000 870.000 860.000 

Recreatie 13.318.328 13.082.467 1.759.000 0 250.000 

Onderwijs 0 18.830.000 0 0 0 

Materieel 90.730 0 0 47.100 57.000 

Overige 61.800 180.000 80.000 0 0 

Totaal 26.200.417 39.794.267 7.504.000 4.530.100 4.727.000 

 
In 2021 is er een flinke stijging doordat er vanuit 2020 circa 15 miljoen is doorgeschoven aan investeringen naar 2021 waarvan circa 8 miljoen 
aan investeringen de Beeck. De stijging in 2022 is zoals eerder aangegeven vanwege het IHP. 
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BIJLAGE 2: STAND RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 
 

Naam reserve rente Saldo Rente Storting Onttrekking Saldo Rente Storting Onttrekking Saldo 

    31-12-20 2021 2021 2021 31-12-21 2022 2022 2022 31-12-22 

Algemene reserve                      

Algemene reserve  ja 39.857.975 797.160 3.766.500 1.093.000 43.328.635 866.573 1.171.500 1.000.000 44.366.708 

Weerstandsvermogen                      

Bestemmingsreserves:                     

Sociale woningbouw nee 419.536   0 0 419.536   0 0 419.536 

Reserve wijkgericht werken nee 74.174   0 0 74.174   0 0 74.174 

Reserve mantelzorgwoningen nee 125.000   0 0 125.000   0 0 125.000 

Reserve handhaving 
recreatiewoningen 

nee 59.324   0 0 59.324   0 0 59.324 

Reserve energietransitie 09-07-19 nee 233.078   0 119.000 114.078   0 0 114.078 

Reserve bouwkosten en verhaal  
20-05-21 

nee 550.000   0 550.000 0   0 0 0 

BR RO-projecten 20-05-21 nee 0   500.000 0 500.000   0 0 500.000 

Coronafonds nee 62.000   193.000 0 255.000   0 0 255.000 

Totaal bestemmingsreserves   1.523.112 0 693.000 669.000 1.547.112 0 0 0 1.547.112 

Totaal reserves   41.381.087 797.160 4.459.500 1.762.000 44.875.747 866.573 1.171.500 1.000.000 45.913.820 
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VOORZIENINGEN : Saldo per Storting Onttrekking Saldo per Storting Onttrekking Saldo per 
  31-12-20 2021 2021 31-12-21 2022 2022 31-12-22 

Risicovoorziening:               

Wethouderspensioenen 3.626.768 141.953 135.861 3.632.860 90.663 142.114 3.581.409 

Wachtgelden wethouders 133.367 0 124.700 8.667 0 8.700 -33 

Totaal risicovoorzieningen 3.760.136 141.953 260.561 3.641.528 90.663 150.814 3.581.377 

                

Egalisatievoorziening:               

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen 1.993.868 454.388 453.732 1.994.524 465.142 387.498 2.072.168 

Voorziening Baggerkosten 176.656 21.500 90.000 108.156 21.500 0 129.656 

Vaststellingsovereenkomst Harmonielocatie 2.000.000 0 500.000 1.500.000 0 0 1.500.000 

Totaal egalisatievoorzieningen 4.170.523 475.888 1.043.732 3.602.679 486.642 387.498 3.701.823 

                

Voorziening uit bijdragen derden:               

Rioolheffing 1.260.499 63.446 0 1.323.945 32.968 0 1.356.913 

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing 117.784 0 83.000 34.784 0 30.967 3.817 

Totaal voorzieningen uit bijdragen derden 1.378.283 63.446 83.000 1.358.729 32.968 30.967 1.360.730 

  Totaal voorzieningen 9.308.941 681.287 1.387.293 8.602.935 610.273 569.279 8.643.929 
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BIJLAGE 3: VERLOOP BEGROTINGSSALDO VANAF VASTSTELLING BEGROTING 2021 
 

 


