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Afdoening toezeggingen 

Raadsvergadering van 14 maart 2013 

Toezeggingsnummer 2013/05 

Onderwerp Subsidie Impuls Fiets 2 

Wethouder Cees Roem 

 
In de Uitvoeringsregeling Subsidie Impuls Fiets 2 (Noord-Holland 2013) wordt gesteld dat: 
“Subsidie kan worden verstrekt voor realisatie van nieuwe 
fietsparkeervoorzieningen,uitbreiding van bestaande fietsparkeervoorzieningen alsmede voor 
fietsinfrastructuur op een OV-knooppunt en toeleidende fietsinfrastructuur waarmee de 
bereikbaarheid per fiets van het OV- knooppunt wordt verbeterd.”  
Onder OV-knooppunten worden verstaan treinstations die worden bediend door de 
Nederlandse Spoorwegen of busstations waar minstens vijf lijnen halteren. Onder 
toeleidende wegen wordt verstaan een maximale straal van twee kilometer vanaf een OV-
knooppunt. Beide gaan voor de gemeente Bergen niet op, met als gevolg dat Bergen niet in 
aanmerking komt voor subsidie in het kader van Impuls Fiets 2. Voorstel is om hier om deze 
reden niet op in te zetten. 
 
 

Raadsvergadering van 18 december 2012 

Toezeggingsnummer 2012/19 

Onderwerp Instemming tweede supermarkt in Schoorl Klopt! 

Wethouder Cees Roem 

 
De vraag was of de instemming van de klankbordgroep met een tweede supermarkt in 
Schoorl Klopt! schriftelijk is vastgelegd in een verslag. 
De volgorde is eigenlijk andersom. Nadat in 2008 is gebleken dat er geen maatschappelijk 
draagvlak was voor de projecten Schoorl Centrum en Schoorl Groene Hart, is besloten om 
beide projecten samen te voegen in het project Schoorl Klopt! en het proces anders te 
organiseren en bij de basis te beginnen: eerst inventariseren wat er leeft onder de inwoners 
en belangengroeperingen en van daaruit een programma maken.  In 2008 is de 
klankbordgroep (waaronder bijvoorbeeld Kamer van Koophandel en Zakencentrum Schoorl) 
in het leven geroepen en is er mede na het voeren van een aantal thema discussies 
(waaronder het thema economie) door het college in overleg met de klankbordgroep een 
programma geformuleerd dat als leidraad dient voor stedenbouwkundig supervisor A. 
Trompert voor het maken van het stedenbouwkundig plan. De komst van een tweede 
supermarkt is van het eerste moment in 2008 onderdeel van het programma geweest.   
 
Raadsvergadering van 18 december 2012 

Toezeggingsnummer 2012/20 

Onderwerp Financieel verantwoordelijke voor bestemmingsplan tweede 
supermarkt in Schoorl Klopt! 

Wethouder Cees Roem 

 
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan voor plandeel Winkelhof zijn voor 
initiatiefnemer J. van Vuure. Er is inmiddels een getekende intentieverklaring dat dit plandeel 
door de initiatiefnemer wordt ontwikkeld, voor zijn rekening en risico. Deze plankosten 
maken daar onderdeel van uit. 
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Mededelingen van het college 
 
Uitvoeringsregels Mantelzorgwonen  
 
Op dinsdag 16 april zijn de uitvoeringsregels Mantelzorgwonen in het college vastgesteld. 
De uitvoeringsregels zijn opgesteld door de projectgroep Mantelzorgwonen en geven 
uitvoering aan de beleidsnotitie Mantelzorgwonen van de gemeente. Doel van de 
uitvoeringsregels is het scheppen van duidelijkheid binnen de gemeente Bergen over de 
criteria op basis waarvan wij een omgevingsvergunning in het kader van mantelzorgwonen 
verlenen. Hierbij gaat het enerzijds om het waarborgen van een onwillekeurige en 
rechtmatige toetsing door middel van het aanscherpen van de beleidsnotitie in de vorm van 
meer gedetailleerde voorwaarden. Anderzijds gaat het om het regelen van interne 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het beschrijven van het interne proces.  
Er zijn nu onder andere criteria voor de subsidieregeling, de recreatiewoningen, en een 
regeling voor burgers die nu onder ZZP 1-4  (zorgzwaartepakket) vallen en die de toekomst 
geen ZZP meer krijgen.  
Er heeft overleg plaatsgevonden met Kennemer Wonen over de mogelijkheid om als 
corporatie een mobiele mantelzorgwoning aan te schaffen. Hier ziet de corporatie 
vooralsnog geen mogelijkheid voor. Wel worden de mogelijkheden om dit regionaal te 
regelen onderzocht.   
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning in het kader van mantelzorgwonen spelen 
juridische risico’s. Deze risico’s worden ondervangen door een monitorgroep in te stellen. De 
monitorgroep houdt bij hoeveel aanvragen er binnen komen, hoe deze er uitzien en in 
hoeverre de risico’s zoals benoemd in dit advies daadwerkelijk plaatsvinden. Halfjaarlijks zal 
het college hierover worden geïnformeerd.. 
 

Planning herijken minimabeleid 

Op 3 januari 2012 heeft ons college uw raad toegezegd om eind 2012 een herijkte versie 
van het minimabeleid aan de raad aan te bieden. Hierin zou een aangenomen motie over 
ruimhartig armoedebeleid worden meegenomen. De motie van de raad luidde als volgt: De 
mogelijkheden te onderzoek om ook mensen met een inkomen tot 120% te betrekken bij het 
ruimhartig armoedebeleid en de raad hier bij de voorjaarsnota over te informeren. Hierbij ook 
de overweging mee te nemen om aan te sluiten bij de Alkmaarpas en deze uit te breiden 
met activiteiten in de gemeente Bergen. 

De planning van eind 2012 is niet gerealiseerd. De oorzaak hiervoor ligt in de vele landelijke, 
regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van sociale zaken, zoals de voorbereiding 
van de Participatiewet, de herstructurering van de Wsw, de regionale samenwerking (ISD) 
en het vormgeven van een integrale toegang tot maatschappelijk zaken. Met de 
bekendwording van het nieuwe regeerakkoord is bovendien bekend geworden dat het 
kabinet Rutte II nog dit jaar een aantal wetswijzigingen doorvoert die van invloed zijn op het 
minimabeleid en waarvoor het nodig is het minimabeleid aan te passen. Wij plannen het 
herijken van het minimabeleid om deze redenen in voor het tweede halfjaar van 2013. Tot 
die tijd is in het armoedebeleid maatwerk aan de orde en beoordelen we per individueel 
geval of bijzondere bijstand nodig is.  
  



 

5 
 

Digitaal levensloopbestendig 
 
Ons college heeft op 23 april 2013 besloten:  
 
1. Als penvoerder namens de regio Alkmaar op te treden bij het indienen van het 

projectvoorstel Digitaal Levensloopbestendig bij het provinciale woonfonds van de 
provincie Noord-Holland. 

2. Het projectvoorstel Digitaal Levensloopbestendig voor te leggen aan het PORA 
Wonen om het projectvoorstel als regionaal project in te dienen. 

 
Op 7 februari 2013 heeft uw raad besloten het advies van ons college over te nemen om de 
aanleg van een glasvezelnetwerk aan de markt over te laten. Echter, in het besluit van 7 
februari 2013 gaat het om de aanleg van een glasvezelnetwerk in het algemeen. In het 
voorstel van 23 april 2013 gaat het om een regiobrede invoering van een glasvezelnetwerk 
en dan met name om de combinatie met (lokale) maatschappelijke diensten. Bij dergelijke 
diensten kan gedacht worden aan allerlei domoticatoepassingen, zorg op afstand, 
monitoring op afstand, studeren op afstand, een gemakkelijke communicatie met de lokale 
overheid, het afnemen van diensten van lokale bedrijven, ontwikkeling van lokale sociale 
netwerken en een lokaal tv-kanaal. Nader onderzoek moet het nog uitwijzen, maar tot nu toe 
blijkt dit niet iets dat de markt op dit moment oppakt.  
 
Doordat de demografische samenstelling van de bevolking in de komende jaren verandert 
en de mensen, mede door overheidsbeleid, langer thuis blijven wonen wordt een grotere 
aanspraak gedaan op de levensloopbestendigheid van de bestaande woningvoorraad. 
Daarbij speelt, naast fysieke eigenschappen van woningen, ook de mate waarin thuis 
digitale diensten kunnen worden afgenomen een rol. De komende jaren wordt voor deze 
diensten een steeds grotere bandbreedte en kwaliteit gevraagd die in de woningen 
beschikbaar moet zijn. Alleen glasvezelnetwerken kunnen deze kwaliteit bieden. De 
implementatie van glasvezel in de regio staat echter onder druk, met name in de 
buitengebieden, waar digitale diensten juist zo waardevol zijn. In de regio Alkmaar krijgen 
slechts enkele woonkernen van voldoende omvang glasvezel en daarbij blijven de digitale 
diensten beperkt tot “tripleplay” (tv, telefoon en internet). Zo worden andere digitale diensten, 
zoals maatschappelijke diensten, onvoldoende geïmplementeerd.  
 
 
Inloopavond waterberging Saenegheest 
 
Ruim honderd bewoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties kwamen op 11 
april naar de inloopbijeenkomst van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor 
het bekijken van het schetsontwerp voor de waterberging Saenegheest. Het schetsontwerp 
voorziet in een zogenoemde droge waterberging. Dat betekent dat de berging normaal 
gesproken droog staat en alleen bij extreme regenval volloopt. Dit zal ongeveer eens in de 
vijf jaar gebeuren. Het water wordt er dan gedurende enkele dagen vastgehouden, totdat het 
gemaal het extra water weer kwijt kan. De nieuwe, geheel geautomatiseerde stuw, regelt dit 
proces.  
 
De aanleg van de waterberging wordt gecombineerd met de realisatie van natuur, 
natuurvriendelijke oevers en een wandelpad. Voor het ontwerp zijn kennis en ideeën 
verzameld tijdens een werkatelier en een wandeling met een historicus en gebiedskenners. 
De belangrijkste boodschap die de plannenmakers meekregen was zo min mogelijk aan de 
structuur en het bestaande landschap van het gebied te veranderen.  En die boodschap 
hebben de landschapsarchitecten goed begrepen. De verkaveling blijft vrijwel ongewijzigd 
en er wordt relatief weinig grond ontgraven.  
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De eventuele aanleg van een struinpad leverde gemengde reacties op. De meesten zien het 
als een mooie kans. Omwonenden maken dan een ommetje lopen door het gebied. Anderen 
maken zich zorgen over mogelijke overlast door (loslopende) honden, fietsers of brommers, 
verstoring van weidevogels of zwerfafval.  
 
De tijdens de inloopbijeenkomst verzamelde reacties worden verwerkt in het 
conceptontwerp. Dit ontwerp wordt nog één keer voorgelegd aan omwonenden, voordat het 
vergunningentraject wordt gestart. Naar verwachting gebeurt dat dit najaar. Dan wordt 
tevens uw raad nader geïnformeerd over het plan. De werkzaamheden staan voor 2014 
gepland en zijn in 2015 klaar.  
 
 
Nieuws uit het Oude Hof 
 
September vorig jaar verscheen de eerste Nieuwsbrief Oude Hof. Omdat besloten is de 
berichtenstroom aan de raad te bundelen, zullen voortaan ook berichten over het Oude Hof 
in de nieuwe nieuwsbrief worden opgenomen. 
 
Vleermuizenonderzoek afgerond 
Landschap Noord-Holland heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen 
in het Oude Hof. In het gebied zijn zes soorten vleermuizen vastgesteld. Het gaat om 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, 
rosse vleermuis en laatvlieger. Het Oude Hof is daarmee een belangrijk gebied voor 
vleermuizen. Alle aangetroffen soorten genieten bescherming onder de Flora- en faunawet. 
Overdag verblijven de vleermuizen in gebouwen of in holtes van oude bomen die in het 
gebied talrijk zijn. 
 
Renovatie brug uitgesteld 
De renovatie van de stenen boogbrug naar het middeneiland van het Oude Hof is uitgesteld 
tot na de zomervakantie. Reden hiervoor betreft de werkzaamheden aan het huis op het 
middeneiland. Totdat deze werkzaamheden zijn  afgerond, moet het bouwverkeer over de 
brug kunnen.  
 
 
Scholenplan 
 
Er is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het scholenplan voor de kern 
Schoorl-Groet. Voor de interne besluitvorming bij de schoolbesturen is veel  tijd nodig. 
Daarom wordt u voorgesteld om de bespreking van het scholenplan uit te stellen tot januari 
2014. De besprekingen over een scholenplan voor het dorp Bergen heeft nog niet tot 
consensus geleid. 
Voor meer informatie: zie de bijlage 
 
 
Trouwen in de openlucht 
 
Vanaf nu mogen bruidsparen in de openlucht trouwen op het strand in de gemeente Bergen. 
Wel moet dat stuk strand bij een strandpaviljoen horen. Trouwen in een tuin of op een terras 
mag ook. Voorwaarde is dat de tuin of het terras bij een gebouw hoor. Wij geven hiermee 
gehoor aan een veelgevraagd verzoek.  
Voor huwelijken of partnerschapsregistraties in de openlucht geldt hetzelfde tarief als voor 
de vaste locaties. Volgens de wet moet een trouwlocatie aangewezen zijn als huis der 
gemeente. Dankzij een ruimere interpretatie van het begrip gebouw, is het ook mogelijk om 
de grond die bij een gebouw hoort aan te wijzen als huis der gemeente. De locatie moet wel 
openbaar toegankelijk zijn. 
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Voortgangsrapportage Kranenburgh april 2013 
 
De informatie met betrekking tot de voortgang van de realisatie van Kranenburgh 
wordt vanaf heden opgenomen in de algemene maandelijkse nieuwsbrief van het 
college aan de raad. Om bij te dragen de omvang van de totale nieuwsbrief  
beheersbaar te houden spitst de informatie over Kranenburgh zich toe op wijzigingen 
(van in eerdere memo’s beschreven stand van zaken) en nieuwe ontwikkelingen. Voor 
meer informatie wordt verwezen naar nieuwsbrief van Kranenburgh. 
 
De nieuwbouw en de verbouw van de villa zijn afgerond. Momenteel wordt nog gewerkt aan 
inrichtingselementen als verlichting en de inrichting van de tuin rondom het gebouw. Het in 
de tuin aanwezige tuinhuis is in de eerste week van mei verwijderd. Er wordt gewerkt aan 
een ontwerp voor een vervangend gebouw, eveneens voor educatieve doeleinden, elders in 
de tuin. Hiervoor wordt ook een omgevingsvergunning aangevraagd. 
 
Voor het volledig in gebruik nemen van Kranenburgh worden momenteel de laatste 
benodigde vergunningen voorbereid:  Drank- en Horecavergunning en gebruiksmelding. De 
gebruiksmelding is in concept ingediend en besproken met de betreffende afdeling. 
 
Op 13 december 2012 is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De indieningtermijn 
voor eventuele bezwaren is verstreken; er zijn geen bezwaren ingediend. Hiermee is het 
bestemmingsplan definitief. 
  
De jaarrekening 2012 en de begroting 2013 zijn door de raad van toezicht (rvt) vastgesteld. 
Het bedrijfsplan wordt op korte termijn vastgesteld. Eind april wordt het NHKC, tijdens een 
afspraak met de rvt, geïnformeerd over het bedrijfsplan en de meerjarenbegroting zodat het 
bestuur van het NHKC haar afweging kan maken om wel of niet deel uit te willen maken van 
de rvt van Kranenburgh. De huidige statuten bieden het NHKC daar de gelegenheid voor. 
Op korte termijn informeert Kranenburgh ook het bestuur van oud Kranenburgh over het 
bedrijfsplan en de begroting in het kader van het voornemen door het bestuur van oud 
Kranenburgh om de collectie over te dragen aan Kranenburgh. 
 
De directeur van Kranenburgh is in gesprek met een gespecialiseerd bureau om uitvoering 
geven aan de opdracht van opschoning van de kunst en cultuurhistorische collecties. Het 
opstellen van een collectieplan maakt daar ook onderdeel van uit. Naar verwachting duurt de 
uitvoering van de opdracht ruim een jaar. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het proces 
van afstoting wat vanwege procedurele richtlijnen veel tijd in beslag neemt. 
 
Overigen: 

 Voor 2013 bedragen de juridische kosten tot en met april € 2.978,-.  

 Er zijn geen wijzingen in de stichtingskosten. 

 Er zijn geen wijzigingen in de risicoanalyse aangegeven risico’s. 

 De verhuizing  van het KCB naar Kranenburgh is definitief in de eerste week van juni 
2013 gepland.  

 De SBK is per 1 april gevestigd in Kranenburgh. 

 De eigenaren van de percelen gelegen aan de Kerkelaan hebben inmiddels 
toestemming gegeven voor het aanpassen van de perceelgrenzen. Voor 1 mei 
werden de desbetreffende akten gepasseerd. 

 Over de overschrijding vanuit het perceel Renbaanlaan 8 wordt nog overleg gevoerd 
met de eigenaar. Dit overleg verloopt constructief. 
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3 Decentralisaties 

 
 
Digitale nieuwsbrief drie decentralisaties  
 
Het team Maatschappelijke Zaken geeft 5 à 6 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit over  
de drie decentralisaties; het eerste nummer is net klaar (klik hier). In dit eerste nummer vindt 
u onder meer informatie over de samenwerking in de regio om de drie decentralisaties in 
onderlinge samenhang aan te pakken. Ook leest u wat we in Bergen doen, zoals een proef 
met een sociaal wijkteam en een pilot van jeugdzorg op scholen.  De nieuwsbrief is 
geschreven voor professionals van welzijns- en zorgorganisaties en voor maatschappelijke 
partners. Zij kunnen door deze nieuwsbrief op de hoogte blijven van de manier waarop de 
gemeente Bergen werkt aan een nieuwe aanpak van maatschappelijke zorg en 
ondersteuning van inwoners. Voor u als gemeenteraad is deze nieuwsbrief ook een geschikt 
middel om in het kort informatie te krijgen over recente ontwikkelingen. 
De nieuwsberichten zijn vaak gebaseerd op een plan van aanpak, een visiedocument, een 
onderzoek of een (voorgenomen) collegebesluit. Als het een openbaar document betreft, 
wordt daarnaar gelinkt. Wilt u de nieuwsbrief ‘meedoeninbergen’ ook ontvangen? Meldt u 
dan aan bij e.meijering@bergen-nh.nl. 
 
 

Regionale ontwikkelingen 

Geen mededelingen  

mailto:e.meijering@bergen-nh.nl
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Overzicht ontwikkeling van het begrotingssaldo 
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