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Afdoening toezegging 

Geen 

Mededelingen van het college 
 
Bergen kiest voor fairtrade  
 
Het college van Bergen heeft zijn ambitie uit het collegeakkoord 2012-2014 bekrachtigd om 
Fairtrade Gemeente te worden in 2014. Bergen wil in vele opzichten een duurzame kustgemeente 
zijn en het bestuur wil hiermee maatschappelijk verantwoord ondernemen en fairtrade een verdere 
impuls geven. 
 
Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente veel aandacht besteedt aan 
eerlijke producten. Om de titel Fairtrade Gemeente te mogen dragen, moet Bergen voldoen aan een 
aantal criteria. Zo moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Daarnaast moet een aantal 
plaatselijke horecagelegenheden en winkels fairtrade producten verkopen en moeten lokale 
organisaties en bedrijven zelf fairtrade producten gebruiken en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) in hun bedrijfsvoering opnemen. 
 
Ook dient een lokale werkgroep actief te zijn. Sinds 2009 is in Bergen een groep enthousiaste 
bewoners, vrijwilligers en ondernemers uit de gemeente actief (de werkgroep Bergen Millennium 
Gemeente), die zich mede hiervoor inzet en aansluit bij bestaande duurzame activiteiten. Deze 
werkgroep werkt bijvoorbeeld aan een ‘eerlijke fietsroute’ langs duurzame horecagelegenheden en 
winkels in de gemeente. Ook wil de werkgroep Bergense ondernemers actiever betrekken bij de 
duurzaamheidsambities van de gemeente, mogelijk door een MVO-Platform op te richten. 
 
In Bergen worden door diverse bewoners en ondernemers al veel activiteiten georganiseerd rond 
duurzame en eerlijke producten die we graag willen belichten: 
1 juni: Woodlands muziek- en cultuurfestival www.woodlandsfestival.nl  
3-9 juni: PUUR Restaurant Week www.puurrestaurantweek.nl  
6 juli: Landgoed Fair Noorderhoeve www.noorderhoeve.nl 
 

Handhaving permanente bewoning recreatiewoningen 
 
Middels een raadsvoorstel, raadsbesluit en begrotingswijziging heeft uw raad op 13 december 2012 
besloten € 85.000,- voor 2013 beschikbaar te stellen voor de handhaving van de permanente 
bewoning van recreatiewoningen. Toegezegd is dat uw raad halverwege 2013 geïnformeerd zou 
worden over de stand van zaken.  
 
We zijn gestart met de handhaving van de mensen die zich in de GBA in een recreatiewoning 
hebben ingeschreven en hier zonder gedoogbeschikking of omgevingsvergunning wonen. Om een 
selectie te maken in de te handhaven dossiers is een steekproef uitgevoerd. Deze steekproef heeft 
12 adressen opgeleverd waarbij een handhavingstraject is opgestart. In mei 2013 zijn de eerste 
besluiten verzonden. 
We besteden 1 fte aan de handhaving van recreatiewoningen. Als er aanvragen binnen komen voor 
gedoogbeschikkingen moeten die ook door deze fte behandeld worden. Naast deze fte wordt ook 
nog tijd besteed aan de coördinatie van het project. Daarvoor is ruimte binnen de formatie van T&H. 
In oktober 2013 ontvangt u een voorstel om het project in 2014 voort te zetten.  
 
Tijdens de behandeling van de dossiers is gebleken dat veel objecten als ‘recreatiewoning’ voor 
permanente huur worden aangeboden, maar in werkelijkheid geen recreatiewoning zijn, met alle 
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gevolgen van dien. Deze panden voldoen meestal namelijk niet aan het Bouwbesluit en er zijn 
gevallen bekend waarin mensen in zeer slechte omstandigheden in een ‘recreatiewoning’ wonen. 
Voor deze ‘recreatiewoningen’ wordt uiteraard wel rijkelijke huur gevraagd. Met het project 
handhaving van de permanente bewoning van recreatiewoningen doen we dus niet alleen iets aan 
de planologische misstanden, maar ook aan de slechte situaties waar sommige mensen zich op dit 
moment in bevinden. 
Uiteraard wordt niemand zomaar op straat gezet. Conform de beleidsregels spreken we met 
iedereen waar we een besluit naar toe sturen en houden we zo veel mogelijk rekening met de 
persoonlijke omstandigheden bij het bepalen van de termijn waarop iemand de recreatiewoning 
moet verlaten. 
Tot nu toe kunnen we in de persoonlijke gesprekken rekenen op begrip en medewerking van de 
bewoners. 
 
 
Stand van zaken nieuw dierenasiel 
 
Het Dierentehuis Alkmaar is in 1962 opgericht als dierenopvangcentrum en functioneert als 
regionaal opvangcentrum voor voornamelijk honden en katten. Gemeenten hebben in Nederland de 
wettelijke taak om zorg te dragen voor de opvang van zwerfdieren. In de regio Alkmaar voert het 
Dierentehuis aan de Bergerweg 185 te Alkmaar deze opvangplicht uit voor de volgende acht 
gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en 
Schermer.  
Het huidige asiel is inmiddels verouderd. Het kan niet meer voldoen aan de nieuwe wettelijke 
vereisten en de huidige locatie geeft overlast naar de omgeving. Daarnaast kan op de huidige 
locatie het dierenasiel niet meer uitbreiden terwijl er nu reeds te weinig capaciteit is. Al met al is er 
sprake van een onwenselijke situatie en bestaat de noodzaak om een nieuw dierenasiel op een 
alternatieve locatie te realiseren. 
 
Nieuwe locatie 
Na een langdurige zoektocht is de locatie Kanaaldijk 79 in Bergen in beeld gekomen. Het 
betreffende stuk grond is vervolgens in 2009 door de Dierenbescherming aangekocht. Voor de 
aankoop van het stuk grond is uit een eerste quickscan van de gemeente gebleken dat de locatie 
geschikt is voor de bouw van een dierenasiel. 
 
Stand van zaken 
In overleg met de Dierenbescherming en de stedenbouwkundige is het ontwerp van het nieuwe 
dierenasiel ontwikkeld (e.e.a. conform het beeldkwaliteitsplan dat is gemaakt naar aanleiding van de 
reconstructie van de N9). Getracht wordt  om de bebouwing als een agrarisch bedrijf vorm te geven, 
zodat deze goed past in de omgeving. Het ontwerp is ambtelijk besproken met de provincie. De 
provincie is in beginsel positief over de plannen en heeft aangegeven dat een prealabele vraag kan 
worden ingediend. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan de ARO (Adviesraad Ruimtelijke 
Ontwikkeling; adviesorgaan voor Gedeputeerde Staten bij ruimtelijke relevante projecten). De 
prealabele vraag wordt op dit moment voorbereid. 
 
Daarnaast wordt gewerkt aan de wijze van financieren van het project. Deze taak heeft de 
gemeente Alkmaar nu op zich genomen. Het gaat hierbij welke (wettelijke) taken de gemeenten 
laten uitvoeren door het dierenasiel, wat daarvoor een redelijke vergoeding is en hoeveel 
gemeenten mee gaan doen in dit project. Dit geeft richting aan het gesprek in de regio wat moet 
gaan over de investering en de exploitatie. Getracht  wordt hier op korte termijn duidelijkheid over te 
krijgen. 
 
De planning is om 3 juli 2013 een werkconferentie te organiseren voor de regiogemeenten waar o.a. 
de plannen, de financiën en de planning op het programma staan. 
Na het zomerreces wordt u nader geïnformeerd over het vervolg. 
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Bomenbeleid krijgt vorm  
 
Tijdens een ‘benen-op-tafel-overleg’ is door de raad richting gegeven aan  bomenbeleid.  Inmiddels 
is ook de inventarisatie van monumentale bomen afgerond. Hoe om te gaan met deze monumentale 
bomen krijgt eveneens een plek in het bomenbeleidsplan.  
De planning is dat het bomenbeleidsplan dit najaar aan de raad wordt voorgelegd. Tijdens de ARC 
van 6 juni  is door Gemeentebelangen gevraagd om vooruitlopend op het bomenbeleidsplan 
ruimhartig te zijn met het terugplanten van bomen bij vervanging. In de praktijk worden in de 
zomermaanden geen bomen aangeplant. Wanneer het plantseizoen weer begint, ligt het 
bomenbeleidsplan inmiddels bij de raad. 
 

Plan Oost 
De gemeente Bergen start aan het einde van 2013 met het de uitvoering van het herinrichtingsplan 
‘Plan Oost’. De openbare ruimte in de wijk Schoorl-Oost, het gebied tussen de Vuurdoornweg en de 
Meidoornweg, zal opnieuw worden ingericht. De wijk is in 1960 ontwikkeld. De infrastructuur, zoals 
riolering, wegen, trottoirs en verlichting, stamt ook uit die tijd en is aan vervanging toe. Ook het 
openbare groen wordt opgeknapt of vervangen. Daarnaast wil de gemeente met deze reconstructie 
de parkeerdruk in de wijk verminderen. 
 
Schoorl-Oost wordt veiliger en mooier 
Het herinrichtingproject zorgt voor een verbetering van het woongenot. De huidige 
parkeerproblemen verdwijnen door extra parkeerplekken. Voetpaden krijgen nieuwe bestrating en 
worden verbreed. Nieuwe verkeersdrempels zorgen voor langzamer en veiliger autoverkeer. Door 
de herinrichting krijgt de wijk meer structuur en wordt de overzichtelijkheid vergroot. De herinrichting 
zorgt dus voor een verbetering van de leefbaarheid in de wijk. 
 
Gemeentegrond 
Om het project mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de gemeente de vrije beschikking krijgt 
over al haar grond. Gebleken is dat een groot gedeelte van de gemeentegrond in het 
herinrichtingsgebied door bewoners in gebruik is genomen als (voor)tuin. Om de 
herinrichtingsplannen uit te kunnen voeren, moet deze grond worden teruggegeven aan de 
gemeente.  
 
Informatiebijeenkomst 
Bewoners zijn per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst die wordt gehouden op 2 juli in 
dorpscentrum de Blinkerd in Schoorl. Tijdens de bijeenkomst wordt het project nader toegelicht, 
evenals de procedure met betrekking tot de teruggave van de gemeentegrond. Na de bijeenkomst 
ontvangen de bewoners die gemeentegrond in gebruik hebben een brief waarin wordt ingegaan op 
de persoonlijke situatie.  
 

 

Financiële managementinformatie Werk, Inkomen en Zorg 
Na een lichte daling in de eerste maanden van dit jaar laten de maanden april en mei weer een lichte 
stijging zien van het uitkeringsbestand en staat de teller op 248 uitkeringsgerechtigden. Dankzij een extra 
inzet op re-integratie lukt het ook in deze moeilijke periode om cliënten naar werk te laten uitstromen. De 
stijging van het aantal aanvragen is echter zodanig dat het bestand toch licht stijgt. 
De uitgaven in het kader van de WMO en participatiebudget lopen in de pas met de begroting. 
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De werkelijke uitgaven binnen het uitkeringsdeel bedragen tot en met de maand mei 2013 een bedrag van € 
1.549.025,-- ten opzichte van een begrootbedrag ad € 1.546.322,--. Hoewel dit slechts een lichte 
overschrijding behoeft de stijging van het uitkeringsbestand wel aandacht. De begroting is gebaseerd op een 
gemiddelde van 240 cliënten en op dit moment wordt er aan 8 cliënten meer een uitkering verstrekt. De 
extra inzet op reïntegratie (aanvalsplan) heeft bijgedragen in een totale uitstroom van 22 cliënten tot en met 
eind mei 2013.  De instroom in dezelfde periode  laat 48 aanvragen zien waardoor er tot op heden 29 
uitkeringen toegekend zijn. Op dit moment zijn er nog 14 aanvragen in behandeling, waarvan een groot deel 
direct naar werk begeleid zal worden. Daarnaast zijn er 8 cliënten gestart binnen een dienstbetrekking. Deze 
uitkeringen dienen nog beëindigd te worden.  
Samenvattend kan gesteld worden dat er een evenwicht is in de instroom en uitstroom, maar dat de 
economische crisis het uitkeringsbestand onder druk zet. 
Doordat de klantmanagers door Tempo team getraind zijn in het beter matchen van vacatures bij onze 
klanten en het actief benaderen van werkgevers zien we dat er minder vaak een beroep gedaan wordt op 
reïntegratiebedrijven. Hierdoor blijven de uitgaven beheersbaar. Inmiddels is er ook gestart met het 
groepsgewijs begeleiden van clienten. Hierdoor ontstaat er een effectievere en efficiëntere wijze van 
klantbenadering waarbij gebruikgemaakt wordt van de groepsdynamiek. De eerste resultaten zien er positief 
uit. Medio september/oktober hopen wij u verder informeren over de behaalde resultaten van de nieuwe 
aanpak. 
De uitgaven binnen de WMO verstrekkingen blijven binnen de begroting. De consulenten zijn inmiddels 
allemaal getraind op het vraaggesprek in het kader van de kanteling waardoor er nog beter gekeken wordt 
naar de eigen kracht. 
 

Effecten beheersmaatregelen individuele verstrekkingen WMO 
Op 28 juni 2011 heeft het college naar aanleiding van een motie van de raad ingestemd met 
een aantal beheersmaatregelen. Deze maatregelen hebben met name hun effect gehad in 
2012. Opvallende effecten zijn dat 74 voorzieningen scootmobielen zijn beëindigd en dat het 
niet meer verstrekken van verhoogde toiletten en beugels er onder andere voor heeft 
gezorgd dat het totaalbedrag aan woonvoorzieningen is gedaald naar een bedrag van € 
316.557,-- in 2012. 

Op 7 juli 2011 is de raad geïnformeerd over de uitwerking van de beheersmaatregelen WMO. De 
beheersmaatregelen die genomen zijn, waren: 

• Verhoogde toiletpotten en beugels worden aangemerkt als algemeen gebruikelijk en daarom 
worden daarom niet meer vergoed vanuit de WMO 

• er worden structureel heronderzoeken uitgevoerd naar het gebruik van scootmobielen 

• nieuwe incidentele rolstoelen worden ingekocht in plaats van geleased. 

Omdat het effect van de maatregel het duidelijkst zichtbaar te maken is over een volledig 
kalenderjaar is ervoor gekozen om de effecten in kaart te brengen voor het kalenderjaar 2012. 

Doordat de verhoogde toiletten en beugels niet meer aangevraagd kunnen worden in het kader van 
de WMO is er geen registratie meer van het aantal aanvragen. Wel is zichtbaar dat het totaal aan 
woonvoorzieningen in het jaar 2011 een bedrag van € 514.548,-- bedroeg en in 2012 is dit gedaald 
naar een bedrag van € 316.557,--. Deze verlaging is niet in zijn geheel het resultaat van de 
genomen beheersmaatregel, maar is ook het gevolg van het feit dat er minder grote en dus dure 
woningaanpassingen verstrekt zijn. 
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In 2012 zijn er in totaal 157 heronderzoeken scootmobiel uitgevoerd. Mede hierdoor zijn er 74 
scootmobielen ingenomen. Een klein deel is ingenomen vanwege andere oorzaken, zoals 
bijvoorbeeld overlijden. 

Het aantal incidentele verstrekte rolstoelen is in 2012 lager geweest dan de jaren daarvoor 
waardoor deze beheersmaatregel minder effect heeft gehad, dan de verwachtte € 7.000,--. In de 
uitvoering levert het echter geen problemen op en begrijpen onze cliënten dat er gekozen wordt 
voor een verstrekking in eigendom. Deze maatregel heeft echter wel een langdurig effect aangezien 
er nu geen leasecontracten meer worden afgesloten wanneer er een standaard incidentele rolstoel 
verstrekt wordt. 

 

Voortgangsrapportage Kranenburgh 
 
De informatie met betrekking tot de voortgang van de realisatie van Kranenburgh wordt 
opgenomen in de algemene maandelijkse nieuwsbrief van het college aan de raad. Om er aan 
bij te dragen de omvang van de totale nieuwsbrief  beheersbaar te houden zal de informatie 
mbt Kranenburgh zich meer toespitsen op wijzigingen  (van in eerdere memo’s beschreven 
stand van zaken) en nieuwe ontwikkelingen . Voor meer informatie wordt verwezen naar de 
voortgangsmemo  in de nieuwsbrief. 
 
Het parkeerterrein incl. beplanting is aangelegd. Per 1 april is de Kunstuitleen geopend. De keuken 
is geïnstalleerd en er wordt gewerkt aan de inrichting van de tuin rondom het gebouw en aan de 
verlichting in zowel de villa als de nieuwbouw. De voormalige dienstwoning is verwijderd en een 
ontwerp voor een nieuwe voorziening is in de maak. Hiervoor is de architect gevraagd die ook de 
nieuwbouw heeft ontworpen. 
Voor het volledig in gebruik nemen van Kranenburgh worden momenteel de laatste benodigde 
vergunningen voorbereid:  De gebruiksmelding is goedgekeurd. Tevens wordt binnenkort  een 
Drank- en Horecavergunning aangevraagd.  
 
Met betrekking tot de organisatie van Kranenburgh kan worden aangegeven dat  de begroting 2013 
door de raad van toezicht is vastgesteld. Op 5 juni heeft de gemeente ook het Kranenburgh 
bedrijfsplan ontvangen. Momenteel wordt een collegeadvies opgesteld met betrekking tot de 
vaststelling van de gemeentelijke subsidie over 2012 en de subsidieaanvraag 2013. Na de 
besluitvorming door het college worden alle stukken voor uw raad ter inzage gelegd. 
 
Op korte termijn zal Kranenburgh ook het bestuur van oud Kranenburgh informeren 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. 
Op 5 juli a.s. zal de overdracht van Plein 7 aan de gemeente plaatsvinden. Het NHKC heeft in 2011 
samen met de gemeente en Kranenburgh een overeenkomst getekend waarin de verkoop van Plein 
7 aan de gemeente is besloten.  De opbrengst van Plein 7 wordt door het NHKC ingebracht als 
bijdrage voor de dekking van de stichtingskosten. De opening van Kranenburgh is destijds door het 
NHKC gesteld als voorwaarde voor  de daadwerkelijke overdracht van Plein 7.  
 
Het NHKC heeft nu  aangegeven in deze niet te wachten op de formele opening van Kranenburgh in 
het najaar van 2013. Het NHKC geeft aan voldoende vertrouwen te hebben in de huidige 
organisatie en heeft besloten de overdracht eerder te laten plaatsvinden.  Momenteel wordt een 
collegevoorstel opgesteld waarin het college gevraagd wordt akkoord te gaan met de overdracht op 
5 juli a.s. en op welke wijze Plein 7 kan worden ingevuld gedurende de komende periode in 
afwachting van de realisatie van de verdere ontwikkeling van “ Mooi Bergen”. 
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De directeur van Kranenburgh  heeft een gespecialiseerd bureau opdracht gegeven zorg te dragen 
voor de uitvoering van de gemeentelijke 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 1juni 9.802 euro.  
• Er zijn geen wijzingen in de stichtingskosten. 
• Er zijn geen wijzigingen in de risicoanalyse aangegeven risico’s. 
• De eigenaren van de percelen gelegen aan de Kerkelaan hebben toestemming gegeven  

voor het aanpassen van de perceelgrenzen. De desbetreffende akten zijn gepasseerd. 
 
 
 
3 Decentralisaties 

Geen nieuws 

 

Regionale ontwikkelingen 

Geen nieuws 
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Overzicht ontwikkeling van het begrotingssaldo 
 
Saldo overzicht  

 
 
Bovenstaand is de stand na alle aangenomen stukken per 6 juni 2103. 
Dit is dus exclusief structurele volgen jaarrekening, PPN 2014, en ander zaken die op dit moment bij de raad in behandeling zijn of op ons af 
komen zoals de Tussentijdse Rapportage 2013 en de mei circulaire 2013 et cetera 
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