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Inleiding 
 
Voor u ligt de najaarsnota 2008. Het doel van deze nota is enerzijds het schetsen van ont-
wikkelingen die zich tot en met augustus van het jaar 2008 hebben voorgedaan. Anderzijds 
is het ook een zo goed mogelijke eindejaarsvoorspelling voor 2008. 
 
Verder willen wij inzicht geven in de doorlooptijd van lopende en geplande investeringen voor 
2008 en de verschillende fasen die daarbij te onderscheiden zijn. In de 1e kwartaalrapporta-
ge 2008 is dit overzicht voor het eerst opgenomen en door het nu te actualiseren, hopen wij 
u meer inzicht te geven in de voortgang van de verschillende projecten. In bijlage 1 is voor 
alle lopende kredieten een balkenplanning opgenomen, waarin de verschillende fasen zijn 
onderscheiden. 
Verder heeft u bij raadsbesluit de Financiële Verordening 212 in juni 2008 gewijzigd. Daarin 
heeft u een aantal items opgenomen waarover u afzonderlijk gerapporteerd wilt worden, de-
ze aspecten zijn opgenomen in de teksten dan wel in de bijlagen. 
 
De vorm en inhoud van deze najaarsnota is deels gebaseerd op de 1e kwartaalrapportage 
van 2008. Uw Raad heeft aangegeven de rapportage over de drie bekende onderdelen in-
houdelijke beleidsafwijkingen, financiële afwijkingen en de voortgangsrapportages voortaan 
per programma gerubriceerd te willen hebben. 
 
Wat wordt er nu in de verschillende programma’s gerapporteerd? 
 
A: Inhoudelijke afwijkingen 
In dit deel zijn per programma de inhoudelijke afwijkingen toegelicht. Dit deel van de nota 
behandelt de afwijkingen die leiden tot een aanpassing van het antwoord op de W- vragen 
van de programmabegroting: 
Wat willen we bereiken? en/of 
Wat gaan we er voor doen? 
 
B: Financiële afwijkingen 
In dit deel zijn de financiële afwijkingen toegelicht. Dit deel van de nota behandelt afwijkingen 
die leiden tot aanpassing van het antwoord op de W- vraag van de programmabegroting: 
Wat mag het kosten? 
 
C: Voortgangsrapportage en informatieverstrekking aan de raad 
Wij vinden het van belang dat op gestructureerde wijze invulling wordt gegeven aan onze ac-
tieve informatieplicht. 
Sommige onderwerpen zijn in commissie – of raadsvergaderingen toegezegd. Andere zijn 
toegevoegd omdat wij van mening zijn dat het voor u relevante informatie betreft. 
 
De in dit onderdeel opgenomen onderwerpen kunnen aanleiding zijn tot het stellen van vra-
gen of het maken van procesafspraken, maar vergen geen besluit van uw raad. 
Dit deel maakt dan ook geen onderdeel uit van de besluitvorming over deze nota. 
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Financiële afwijkingen op hoofdlijnen 
 
Dit onderdeel met de financiële afwijkingen op hoofdlijnen behandelt per programma de ge-
constateerde financiële afwijkingen in 2008. 
 
Hieronder is een vergelijking gemaakt tussen het saldo na de 1e kwartaalrapportage 2008 en 
de huidige stand van zaken. Bij de verschillende verklaringen per programma zijn in het al-
gemeen over meer mutaties besluiten genomen dan vermeld. Deze categorie van besluiten 
betreffen dan bedragen kleiner dan € 25.000,-, waarover uw raad niet geïnformeerd wil wor-
den. De bij deze mutaties behorende stukken liggen ter inzage. 
 
Het saldo na de 1e kwartaalrapportage 2008 sloot met een negatief saldo van € 189.000,-. In 
de programmabegroting 2008 (voor alléén het jaar 2008) is een bedrag van € 4.000,- ver-
keerd opgenomen waardoor het feitelijke begrotingssaldo € 193.000,- negatief is na de 1e 
kwartaalrapportage. 
 
Na de 1e kwartaalrapportage zijn er diverse begrotingswijzigingen verwerkt waarover ons col-
lege of uw raad besloten heeft. Aan de uitgavenkant is de begroting verhoogd met € 75.000,- 
en aan de inkomstenkant verlaagd met € 722.000,-. De mutaties in de reserves laten een 
uitgavenverhoging zien van € 1.385.000,- en een inkomstenverhoging van € 2.172.000,-. Het 
saldo van de reeds verwerkte begrotingswijzigingen is € 10.000,- negatief voor 2008. 
 
De stand van zaken na het verwerken van de begrotingswijzigingen en voor de najaarsnota 
is een negatief saldo van € 203.000,-. 
 
Tabel 1: Saldo na Perspectiefnota 2008 en andere mutaties door Raad goedgekeurd* 

 

* hierbij geldt voor de ramingen 2009-2011 dat de cijfers zijn genomen zoals ze eind augustus 2008 in het finan-
ciële systeem staan. Dat zijn de saldi zoals ze in de Perspectiefnota zijn opgenomen (exclusief het nieuw beleid 
en de kapitaallasten van het informatiseringsplan) plus begrotingswijzigingen 24 tot en met 26.  
 
De najaarsnota 2008 en de daarbij horende begrotingswijziging laten een uitgavenverlaging 
zien van € 901.000,- en een inkomstenverhoging van € 392.000,-. De mutaties in de reser-
ves laten een uitgavenverlaging zien van € 17.000,- en een inkomstenverhoging van 
€ 387.000,-. Per saldo levert de najaarsnota een voordeel op van € 1.697.000,- voor 2008. 
 

Totaal Raming
(bedragen x € 1.000) 2008

Raming 
2009

Raming 
2010

Raming 
2011

Lasten 58.040 N 56.565 N 57.418 N 58.179 N 
     
Baten 57.598 V 60.855 V 58.308 V 59.012 V 
     
Saldo (excl. mutaties reserves) 442 N 4.290 V 890 V 833 V 
     
Toevoegingen reserves (N) 2.417 N 3.769 N 859 N 863 N 
Onttrekkingen reserves (V) 2.656 V 292 V 212 V 209 V 
     
Saldo programma’s inclusief 
mutaties reserves 

203 N 813 V 243 V 179 V 
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In de volgende tabel geven wij u het totale (structurele) effect van de wijzigingen in deze na-
jaarsnota: 
 
Tabel 2, saldo mutaties najaarsnota 
Totaal 
(bedragen x € 1.000) 

Raming
2008

Raming 
2009

Raming 
2010

Raming 
2011

Lasten 901 V 640 N 194 N 195 N 
     
Baten 392 V 722 V 79 V 79 V 
     
Saldo (excl. mutaties reserves) 1.293 V 82 V 115 N 116 N 
     
Toevoegingen reserves  17 V 82 N 0 - 0 - 
Onttrekkingen reserves  387 V 72 V 27 V 27 V 
     
Saldo programma’s inclusief 
mutaties reserves 

1.697 V 72 V 88 N 89 N 

 
Het negatieve structurele effect wordt door zo’n € 100.000 veroorzaakt door de kapitaallas-
ten van de investeringen in software (diverse programma’s).  
Verwerking van de structurele effecten van de wijzigingen in deze najaarsnota levert het vol-
gende meerjarenoverzicht op: 
 
Tabel 3: Saldo na najaarsnota 2008 
Totaal 
(bedragen x € 1.000) 

 Raming
2008

 Raming 
2009

 Raming 
2010

 Raming 
2011

 

Lasten 57.139 N 57.205 N 57.612 N 58.374 N 

    
Baten 57.990 V 61.577 V 58.387 V 59.091 V 

    
Saldo (excl. mutaties reserves) 851 V 4.372 V 775 V 717 V 

    
Toevoegingen reserves (N) 2.400 N 3.851 N 859 N 863 N 
Onttrekkingen reserves (V) 3.043 V 364 V 239 V 236 V 

    
Saldo programma’s inclusief 
mutaties reserves 

1.494 V 885 V 155 V 90 V 
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Voor de volledigheid merken wij op dat dit een meerjarenoverzicht exclusief alle voorstellen 
uit de concept- programmabegroting 2009 is. Om dat beeld te schetsen moeten de structure-
le negatieve effecten uit tabel 2 hierboven bij de in de concept-programmabegroting 2009 
getoonde begrotingssaldi worden opgeteld (tabel 2 aldaar). Dat levert het volgende overzicht 
op:  
Tabel 4, meerjarig saldo na najaarsrapportage op basis van concept-programmabegroting 2009 
Totaal 
(bedragen x € 1.000) 

 Raming 
2009

 Raming 
2010

 Raming 
2011

 

Saldo programma's inclusief mutaties reserves (conform  
tabel 2 concept-programmabegroting 2009) 

1.478 V 1.303 V 986 V 

   
Mutaties (inclusief reserves) najaarsnota 2008 72 V 88 N 89 N 

    
Saldo programma’s inclusief mutaties reserves 1.550 V 1.215 V 897 V 

 
Voor het jaar 2008 zijn de mutaties van de najaarsnota van totaal € 1.705.000 voordelig ook 
op de volgende wijze te splitsen over mutaties groter dan € 25.000 (welke ook zijn toegelicht 
per programma), de mutaties kleiner dan € 25.000 (waarover het college mag besluiten en 
welke op verzoek van uw Raad niet zijn toegelicht in deze najaarsnota) en de mutaties in de 
reserves: 
 
Tabel 5: Mutaties najaarsnota 2008 gesplitst in categorieën 
Totaal 
(bedragen x € 1.000) 

Mutaties
> € 25.000

 Mutaties
< € 25.000

 Mutaties
reserves

 Saldo  

Programma 1 33 V 26 V 0 - 59 V 
Programma 2 164 V 34 V 340 N 142 N 
Programma 3 55 V 29 N 0 - 26 V 
Programma 4 64 N 22 N 27 V 59 N 
Programma 5 0 - 0 - 0 - 0 - 
Programma 6 132 V 2 N 160 V 290 V 
Programma 7 80 N 9 N 100 V 11 V 
Programma 8 448 N 24 N 100 V 372 N 
Programma 9a Kostenplaatsen 695 V 75 N 0 - 620 V 
Programma 9b Algemene dek-
kingsmiddelen 

897 V 10 V 357 V 1.264 V 

Saldo programma’s inclusief 
mutaties reserves 

1.384 V 91 N 404 V 1.697 V 
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Programma’s 
 

1. Burgers en Bestuur 
2. Wonen 
3. Veiligheid 
4. Voorzieningen 
5. Economie 
6. Verkeer en Vervoer 
7. Ruimtelijke Ontwikkeling 
8. Zorg 
9. Middelen 
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Programma 1: Burgers en bestuur 
 
PORTEFEUILLEHOUDER:  HETTY HAFKAMP 
 
PROGRAMMACOÖRDINATOR: ERIK VERSTERRE 
 
Programmaonderdelen:
a. College, gemeenteraad en huisvesting 
b. Dienstverlening 
c. Bestuurlijke samenwerking 
d. Wijkgericht werken 
 
A. Beleidsmatige ontwikkelingen per programmaonderdeel 
 
b. Dienstverlening 
Modernisering GBA 
Voor 2008 stond de modernisering van de GBA op het programma. Het Rijk heeft echter be-
sloten om deze actie voor zich uit te schuiven naar 2009. 
 
Digitale Dienstverlening 
Vanaf 1 augustus 2008 is het mogelijk om voor een aantal producten en/of diensten de ge-
meente met behulp van DigiD te benaderen. Met behulp van DigiD kan inmiddels een aantal 
producten worden aangevraagd. Ook de leges kunnen met behulp van DigiD worden be-
taald. Het product is een groeiproduct. De komende tijd en jaren zal het productenaanbod via 
DigiD worden uitgebreid. 
 
 
B. Financiële afwijkingen  
 

I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 1 I/S 2008 V/N 
 
1.1 Activering software 2008 
Er is voor 2008 een investeringskrediet van in totaal € 427.000 voor de 
aanschaf van software in het kader van het ICT plan gevraagd. Op 
grond van regelgeving wordt de software vanaf 2008 geactiveerd. In 
afwijking van de nota activabeleid waarin een afschrijvingstermijn van 3 
jaar wordt genoemd wordt voor de software een afschrijvingstermijn van 
5 jaar gehanteerd. In totaal levert dit in 2008 een voordeel op van 
€ 262.325. Voor programma 1 levert de activering in 2008 een voordeel 
op van € 7.531 en € 12.469 = € 20.000.  

 
I 20.000

 
V 

 
1.2 Kosten ris/bis 
Voor het ris/bis-pakket was in de begroting 2008 een exploitatiebudget 
opgenomen. I.v.m. gewijzigde wetgeving dient software tegenwoordig 
ook als een investering te worden gezien. Om deze reden bedragen de 
kosten (kapitaallasten) voor 2008 slechts € 3.787. Een groot deel van 
het exploitatiebudget (€ 56.432) kan dan ook vrijvallen. Een deel  
hiervan is nl. als dekking is ingezet voor overige kosten. De meerjarige 
kosten (kapitaallasten en supportkosten) zijn als aanvullend begrotings-
voorstel voor de begroting van 2009 meegenomen. Door de invoering 
van het RIS/BIS systeem kan van het budget notuleren met ingang van 
2009 structureel een bedrag van € 30.000 worden afgeraamd. 

 
S 52.645

 
V 
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I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 1 I/S 2008 V/N 
 
1.3 Gemeenteleges rijbewijzen 
Per medio 2008 zijn de geraamde inkomsten gehaald zodat deze post 
kan worden bijgeraamd. Ook de gerealiseerde inkomsten 2007 ad  
€ 132.000 ten opzichte van de raming 2008 € 93.789 rechtvaardigt deze 
bijstelling.  

 
S 35.000

 
V 

 
1.4 Rijksleges rijbewijzen 
In aanvulling op de constatering bij de gemeenteleges ontstaat er bij 
doorrekening naar het jaareinde ook op deze post een meeropbrengst. 
Vanwege de verplichte afdracht aan het Rijk is hier sprake van een 
budgettair neutrale aanpassing (€ 20.000 I/U). 

 
S 0

 
- 

 
1.5 Leges precario 
Door stringentere handhaving kan een structurele verhoging van de 
gemeenteleges worden doorgevoerd. De geconstateerde extra  
opbrengsten zijn doorgerekend naar het jaareinde en geven een  
voordeel van € 25.000. Verwacht wordt dat deze trend zich ook voor de 
komende jaren zal doorzetten. 

 
S 25.000

 
V 

 
1.6 Overheveling gelden facelift openbare ruimte 
Verplaatsing van gelden tussen de programma's (budgetneutraal, zie 
programma 9B). 

 
I 100.000

 
N 

P1 Saldo wijzigingen groter dan € 25.000  32.645 V 
    
P1 Saldo overige wijzigingen kleiner dan € 25.000  26.085 V 
    
P1 Saldo reserves   0 - 
    
Totaal saldo Programma 1  58.730 V 
 
 
C. Voortgangsrapportage en informatieverstrekking aan de raad 
 
d. Wijkgericht werken 
Facelift openbare ruimte € 100.000 stand van zaken 
De raad heeft bij de begrotingsbehandeling in 2007 een budget beschikbaar gesteld om een 
extra impuls te geven aan de verbetering van de openbare ruimte. In het tweede kwartaal 
van 2008 heeft ons college uw raad geïnformeerd over de besteding van het budget. Hieron-
der volgt een overzicht van de gerealiseerde projecten en de planning van de resterende 
projecten. 
 

Uitkijktoren Egmond aan Zee  €   22.000 september 2008 
Nijntje Egmond aan Zee   €     8.000 gereed 
10 blikvangers    €   10.000 gereed 
Restauratie De Lantaarn   €   22.500 najaar 2008 
Trapveld Groet    €   15.000 gereed 
Stadspark Hegemunde   €   15.000 najaar 2008 
Electriciteitskast Camperduin  €     7.500 gereed 
 
Totaal     € 100.000 
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Extra budget wijkgericht werken € 50.000 structureel stand van zaken 
Vanaf 2008 ontvangt wijkgericht werken structureel meer geld. Dat geld wordt besteed aan 
de subsidiering van het toenemend aantal bewonersverenigingen. Hiervoor was € 8.626 be-
groot maar er zijn inmiddels 11 verenigingen (x € 1.250 = € 13.750) actief. De verwachting is 
dat in 2009 er 14 bewonersverenigingen zijn. Meer wijkverenigingen houdt ook in dat er 
meer wijkbudgetten (€ 2.850 per wijk) worden verstrekt. 
Daarnaast is in samenwerking met de bewonersverenigingen een informatiefolder ontwikkeld 
voor nieuwe inwoners van Bergen. Nieuwe inwoners ontvangen informatie over wijkgericht 
werken en over de bewonersvereniging, die actief is in de buurt waar de mensen gaan wo-
nen. 
Er is een cursus webdesign georganiseerd voor bewonersverenigingen. Deze is in septem-
ber herhaald. De kosten van de domeinnamen en de aanschaf van de pakketten voor het 
ontwikkelen van de website worden door de gemeente gesubsidieerd. 
Ook wordt een inhaalslag gemaakt voor het afhandelen van actiepunten van de wijkschou-
wen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van afvalbakken, extra schilderwerk lantaarnpa-
len e.d., inrichten groen, buurtactiviteiten. In 2008 moeten alle korte termijnpunten afgehan-
deld zijn.  
In het tweede kartaal is de conceptnotitie kaders wijkgericht werken aan de raad aangebo-
den. De concept kaders zijn besproken met de bewonersverenigingen. 
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Programma 2: Wonen 
 
PORTEFEUILLEHOUDER:  JAN STAM/JAN MESU 
 
PROGRAMMACOÖRDINATOR: CHRIS VAN HALDEREN 
 
Programmaonderdelen: 
a. Woonomgeving 
b. Volkshuisvesting 
c. Milieu 
 
A. Beleidsmatige ontwikkelingen per programmaonderdeel
Geen. 
 
 
B. Financiële afwijkingen  
 

I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 2 I/S 2008 V/N 
 
2.1 Verkoop stuk grond Bregtdorp 
Verkoop stuk grond  in verband met Bregtdorp 2e fase voor realisatie 
69 woningen. 

 
I 35.000

 
V 

 
2.2 Verkoop grond de Weidjes 
De verkoop van de grond gaat voorlopig niet door. Zie ook 2.10 

 
I 65.000

 
N 

 
2.3 Project Schoorl Centrum 
Voor het project Schoorl-Centrum is een concept-verkaveling gemaakt. 
Het voorstel voorziet onder meer in de realisatie van een supermarkt, 
een parkeergarage, woningbouw en uitbreiding van de hotelaccommo-
datie aan de Laanweg. In 2008 worden taxatiekosten gemaakt en moet 
de planeconomische haalbaarheid van het project in beeld worden ge-
bracht. Voor de uitgaven van € 90.000 is tot een bedrag van € 45.000 
dekking doordat de kosten zijn doorberekend aan de initiatiefnemer. 
Voor het restant van € 45.000 wordt nu dekking aangevraagd. 

 
I 45.000

 
N 

 
2.4 Vrijval BWS en rentebaten  
BWSConform de Regionale Verordening Woninggebonden Subsidies 
Noord-Kennemerland wordt een bedrag van € 34.568 aan subsidie  
terugbetaald en is € 3.962 aan rentebaten ontvangen. Het betreft een 
incidentele financiële meevaller. Het is gewenst om het geld voor deze 
doelstelling te behouden. Daarom wordt voorgesteld om deze bedragen 
toe te voegen aan beleidsreserve Sociale Woningbouw / grondexploita-
tie. Zie ook de dotatie aan de reserve sociale woningbouw onder 2.9. 

 
I 38.530

 
V 

 
2.5 Aframen Una ISV 
Dit bedrag van € 160.000 was als inkomsten én uitgaven geraamd. 
Vanwege boekhoudkundige redenen wordt dit bedrag nu uit de exploi-
tatie naar de voorziening ISV gestort. Per saldo is de wijziging € 0. 

 
I 0

 
- 
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I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 2 I/S 2008 V/N 
 
2.6 Aansluiting riool in financieel systeem  
De uitgaven en inkomsten met betrekking tot riolering in het financiële 
systeem zijn in overeenstemming gebracht met de inkomsten en  
uitgaven zoals ze in de tariefberekening zijn opgenomen. Dit resulteert 
in genoemd voordeel.  

 
I 118.259

 
V 

 
2.7 Aansluiting afval in financieel systeem 
De voor 2008 verwachte dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing 
wordt met € 115.000 afgeraamd tot € 167.000. Hierbij is rekening ge-
houden met een € 30.000 lagere opbrengst uit de tarieven. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de uitgaven en inkomsten met betrekking tot afval 
in het financiële systeem in overeenstemming zijn gebracht met de  
inkomsten en uitgaven zoals ze in de tariefberekening zijn opgenomen. 
Dit resulteert in genoemd voordeel.  

 
I 84.194

 
V 

 
2.8 Kredieten  
 
Rentebesparing door onderuitputting kredieten 
Doordat van een aantal kredieten (zie bijlage 1 en 2) een deel van de 
uitgaven nog in 2009 plaatsvindt, kan er extra geld worden uitgezet 
(ons financieringsoverschot voor 2008 wordt hoger). Hiervan heeft 
€ 30.000 betrekking op rioleringskredieten waarvan het voordeel wordt 
toegevoegd aan de voorziening riolering. Voor programma 2 is het inci-
dentele voordeel € 3.000. 
 
Benodigde extra kredieten 
De kapitaallasten van de benodigde extra kredieten voor  
groenvoorziening Saenegheest en de milieucontainers voor KGA (zie 
bijlage 2) hebben een structurele doorwerking. De kapitaallasten van de 
milieucontainers worden gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing in 
2008 en 2009 en met ingang van 2010 in het tarief. 

 
S 2.000

 
N 

P2 Saldo wijzigingen groter dan € 25.000  163.983 V 
    
P2 Saldo overige wijzigingen kleiner dan € 25.000  34.263 V 
    
Reserves P2     
 
2.9 P2 Toevoeging aan reserve sociale woningbouw 
Dotatie aan de reserve Sociale woningbouw zie 2.4  

 
I 38.530

 
N 

 
2.10 Verkoop grond de Weidjes 
De verkoop van de grond gaat voorlopig niet door waardoor ook de do-
tatie aan de reserve niet door gaat. Zie ook 2.2 

 
I 65.000

 
V 
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I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 2 I/S 2008 V/N 
 
2.11 Extra inkomst Accomodatiebeleid 
Uit de concept-overeenkomsten van de verkoop van de 4 locaties in de 
kern Bergen (raadsbesluit januari 2008) blijkt voor de gemeente in to-
taal een extra opbrengst van € 92.500. Omdat de locatie Kerkedijk / De 
Beeck naar verwachting nog in 2008 overgedragen wordt is dat  
voordeel van € 9.831 begroot voor 2008 en de overige € 82.669 voor 
2009. De extra inkomsten worden meteen doorgestort naar de  
algemene reserve.  

 
I 9.831

 
N 

 
2.12 Dotatie aan de algemene reserve in het kader van het ac-
commodatiebeleid (correctie begrotingswijziging 13) 
Betreft een technische herstelboeking. De dotatie aan de algemene  
reserve stond ten onrechte onder programma 9 en is nu naar pro-
gramma 2 overgeboekt. Zie ook P9 reserves mutatie 9.16.   

 
I 357.000

 
N 

   
   
P2 Saldo reserves   340.361 N 
    
Totaal saldo Programma 2  142.115 N 
 
 
C. Voortgangsrapportage en informatieverstrekking aan de raad
Geen. 
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Programma 3: Veiligheid 
 
PORTEFEUILLEHOUDER:  HETTY HAFKAMP 
 
PROGRAMMACOÖRDINATOR: HERMAN KUIJT 
 
Programmaonderdelen:
a. Openbare orde en veiligheid 
b. Brandweerzorg en rampenbestrijding 
 
A. Beleidsmatige ontwikkelingen per programmaonderdeel
Geen. 
 
B. Financiële afwijkingen 
 

I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 3 I/S 2008 V/N 
 
3.1 Verkoop brandweervoertuigen 
Conform het regionaal dekkingsplan is medio april 2009 het  
Hulpverleningsvoertuig (775) op verzoek van de Veiligheidsregio aan de 
Veiligheidsregio verkocht. Dit voor een bedrag van € 92.333. Dit had 
formeel door uw raad moeten worden goedgekeurd. De boekwaarde van 
dit voertuig bedroeg nog € 60.605 .Na het aframen van de kapitaallasten 
2008 van € 7.251 leidt dit tot een voordeel van € 38.979. Uw raad wordt 
hierbij gevraagd deze verkoop alsnog formeel goed te keuren. Verder is 
in Groet een nieuwe tankautospuit (649) aangeschaft. Het oude voertuig 
is hierbij ingeruild en leverde € 21.009 op. Het voertuig had geen boek-
waarde meer. Totaal voordeel is € 92.333 – € 60.605 + € 21.009  = 
€ 52.737. (Dit is exclusief de kapitaallasten van € 7.251, dit bedrag is 
verwerkt in wijzigingen kleiner dan € 25.000)  

 
I 52.737

 
V 

 
3.2 Rentebesparing door onderuitputting kredieten 
Doordat van een aantal kredieten (zie bijlage 1 en 2) een deel van de 
uitgaven in 2009 zal plaatsvindt, kan er extra geld worden uitgezet (ons 
financieringsoverschot voor 2008 wordt hoger). Voor programma 3 is het 
voordeel € 2.282. 

 
I 2.282

 
V 

P3 Saldo wijzigingen groter dan € 25.000  55.019 V 
    
P3 Saldo overige wijzigingen kleiner dan € 25.000  28.881 N 

    

P3 Saldo reserves  0 - 

    

Totaal saldo Programma 3  26.138 V 
 
 
C. Voortgangsrapportage en informatieverstrekking aan de raad
Geen. 
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Programma 4: Voorzieningen 
 
PORTEFEUILLEHOUDER:  ELSE TRAP 
 
PROGRAMMACOÖRDINATOR: JOHN DE BOER 
 
Programmaonderdelen: 
a. Accommodatiebeleid 
b. Onderwijs 
c. Sport 
d. Kunst en cultuur 
e. Gezondheidszorg 
 
 
A. Beleidsmatige ontwikkelingen per programmaonderdeel 
Geen. 
 
 
B. Financiële afwijkingen 
 

I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel
Programma 4 I/S 2008 V/N 
 
4.1 Vervallen huuropbrengsten de Laars 
In verband met omzetten van de huurovereenkomsten in bruikleenovereen-
komsten in het zicht van de sloop van het gebouw De Laars vervallen de ge-
relateerde uitgaven van € 31.000 (huurbijdrage). 

 
I 30.724

 
N 

 
4.2 Verkoop kunst 
Ons college heeft besloten om de voor 2008 geraamde opbrengst uit de  
verkoop van kunst door te schuiven naar 2009. Dit in verband met de  
ontwikkelingen rond het museaal centrum. In samenspraak met de betrokken 
instellingen wordt met behulp van deskundigen, eerst een collectieplan  
opgesteld waarmee een weloverwogen oordeel kan worden gegeven over 
het afstoten van kunst. Dit collectieplan is in het voorjaar van 2009 gereed. 

 
I 200.000

 
N 

 
4.3 Rentebesparing door onderuitputting kredieten 
Doordat van een aantal kredieten (zie bijlage 1 en 2) een deel van de uitga-
ven in 2009 plaatsvindt, kan er extra geld worden uitgezet (ons financie-
ringsoverschot voor 2008 wordt hoger). Voor programma 4 is het voordeel 
€ 166.527. 

 
I 166.527

 
V 

P4 Saldo wijzigingen groter dan € 25.000  64.197 N 
    
P4 Saldo overige wijzigingen kleiner dan € 25.000  21.847 N 
    
Reserves P4     
 
4.4 Afschrijving bouw-en inrichtingskosten De Driehoeck 
Betreft nadere uitwerking van het raadsbesluit van augustus 2007 tot het  
instellen van een reserve afschrijvingslasten. 

 
S 27.335

 
V 

P4 Saldo reserves  27.335 V 
    
Totaal saldo Programma 4  58.709 N 
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C. Voortgangsrapportage en informatieverstrekking aan de raad
 
a. Accommodatiebeleid 
Nieuwe Bergense School 
De overdracht bij de notaris van o.b.s. Lucebert naar Kennemerwonen is geformaliseerd op. 
23 juli 2008. De verkoop levert incidentele inkomsten op van € 720.000.  
Kennemer Wonen heeft in nauw overleg met de wijkcoördinator en de buurt Saenegheest 
overeenstemming gekregen over de inrichting van de bouwplaats.  
 
In het vierde kwartaal worden de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor de NBS verre-
kend met Kennemer Wonen. Op dit moment worden namelijk nog kosten gemaakt die over 
en weer moeten worden verrekend. Uit een eerste globale berekening komt naar voren dat 
dit een incidentele meevaller wordt, echter op dit moment kan nog niet het precieze bedrag 
worden genoemd. In het vierde kwartaal wordt u nader geïnformeerd.  
 
De Beeck 
De verbouwing van de eerste etage is afgerond en is van af half augustus als dusdanig ope-
rationeel. Hiermee is de verbouwing van de Beeck (eerst gedeelte zwembad, daarna jonge-
rencentrum en nu de eerste etage) afgerond. Het krediet dat uw raad voor overheveling heeft 
gevoteerd voor De Beeck is voor de afronding van de verbouwing ingezet.  
 
Watertoren 
Het zwembadgedeelte is per 1 juli 2008 gesloten. De zomermaanden zijn gebruikt om de 
machines te ontkoppelen en de inventaris op te stellen. De inventaris wordt begin vierde 
kwartaal verkocht.  
Met de exploitant van de sporthal is een verlenging van de huurovereenkomst overeenge-
komen. Hij exploiteert  de komende jaren de sporthal en de horeca. Over de invulling van het 
zwembadgedeelte (anti-kraak of niet) wordt een besluit genomen in de tweede helft van 
2008. Daarna wordt eveneens verder invulling gegeven aan de uitwerking van het raadsbe-
sluit van 24 juni 2008 betreffende de verkoop van de Watertoren en de realisatie van een 
nieuwe Sporthal.  
 
JOEB 
Uit de startnotitie Accommodatiebeleid Egmonden en het wijkplan Egmond Binnen (2007 tot 
2016) volgt dat het jongerencentrum (JOEB), op de huidige locatie, voor problemen zorgt. De 
problemen hebben te maken met achterstallig onderhoud, de eigendomssituatie en overlast 
naar de buurt. In brainstormende sfeer is gesproken om JOEB te verplaatsen naar ofwel 
De Schulp (kampt met exploitatieproblemen) ofwel naar Herenweg 72 (brede school).  
 
Begin 2009 wordt dit verder uitgewerkt in de vorm van een programma van eisen en eventu-
eel een eerste schets door een architect. Het resultaat van het onderzoek kan financiële ge-
volgen hebben en wordt in 2009 aan uw raad voorgelegd. 
 
Accommodatiebeleid Schoorl 
Er is na het terugnemen van de concept-notitie accommodatiebeleid Schoorl in januari 2008 
een werkgroep ingesteld om samen met belanghebbenden een oplossing te zoeken voor de 
accommodatieproblematiek in Schoorl en Groet. De Werkgroep Accommodatiebeleid 
Schoorl is op 22 mei 2008 opgericht en is sindsdien twee keer bijeen geweest.  
 
Stichting De Blinkerd heeft te maken met achterstallig groot onderhoud, dat zij niet meer uit 
haar eigen middelen kan financieren. Zij wil gebruik maken van een provinciale subsidierege-
ling. Deze gaat uit van medefinanciering. Daarom heeft zij de gemeente verzocht om deze 
medefinanciering te regelen. De financiële consequenties worden opgenomen in de begro-
ting 2009 die aan uw raad wordt voorgelegd. 
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b. Onderwijs 
IHP 
Het IHP en dan met name jaarschijf 2009 is geactualiseerd. De zomermaanden zijn gebruikt 
om in overleg met de schoolbesturen de nieuwe aanvragen te behandelen. De schoolbestu-
ren hebben ingestemd met het nieuwe programma. Deze wordt uiterlijk in november door 
ons college vastgesteld.  
De bedragen die zijn opgenomen in de begroting 2009 zijn toereikend om de nieuwe aan-
vragen te dekken.  
De bezuiniging op het Onderwijs Huisvestingsplan 2008 wordt gerealiseerd.  
 
Leerlingenvervoer 
Er is op basis van de huidige stand van zaken geen financiële afwijking te verwachten.  
 
c. Sport 
Sportnota 
De Sportnota die begin dit jaar is vastgesteld wordt uitgevoerd. In samenwerking met de 
Sportraad BES worden plannen ontwikkeld om de sport in Bergen meer op de kaart te zet-
ten, zoals het organiseren van stages voor vakdocenten gymnastiek op alle basisscholen en 
een sportbreed jeugdkaderweekend. Daarnaast hebben een aantal sportorganisaties voor 
2009 subsidie aangevraagd op basis van de nieuwe subsidieregeling sport waarbij een toe-
name is te zien in het aantal aanvragen.  
 
Kunstgras Duinrand S.  
De werkzaamheden zijn uitgevoerd en het veld is half augustus 2008 in gebruik genomen. 
 
Speelruimte 
In de programmabegroting 2008 was het opstellen van een speelruimtebeleidsplan opgeno-
men. In het vierde kwartaal wordt een start gemaakt met een inventarisatie van knelpunten 
en verbeterpunten van de speelruimte in de gemeente Bergen. Aanbevelingen betreffende 
speelruimte worden daarmee niet in 2008, maar in 2009 verwacht.  
 
d. Kunst en cultuur 
Onderhoud kunst in de openbare ruimte 
Het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte was veelal ad-hoc. Inmiddels heeft een 
bureau inzicht gegeven in de kosten van de achterstand in onderhoud en een meerjarenon-
derhoudsplan opgesteld. Een deel van de achterstand in onderhoud wordt nog in 2008 uit-
gevoerd. Voor het meerjarenonderhoudsplan is in de begroting rekening gehouden.  
 
Bibliotheek 
Sinds 1 januari werken de bibliotheken in Bergen, Heiloo en Langedijk samen in de stichting 
Samenwerkende Bibliotheken. Deze samenwerking is beperkt tot het personeelsbeleid en de 
financiële administratie. Inmiddels is de wens uitgesproken om tot intensievere samenwer-
king over te gaan, die in verschillende stappen moet uitmonden in een fusie. 
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Programma 5: Economie 
 
PORTEFEUILLEHOUDER:  JAN MESU 
 
PROGRAMMACOÖRDINATOR: CHRIS VAN HALDEREN 
 
Programmaonderdelen: 
a. Bedrijven 
b. Toerisme en recreatieve voorzieningen 
 
 
A. Beleidsmatige ontwikkelingen per programmaonderdeel 
Geen. 
 
 
B. Financiële afwijkingen 
Geen. 
 
 
C. Voortgangsrapportage en informatieverstrekking aan de raad
 
a. Bedrijven 
 
Bedrijventerreinen 
De regio Noord-Kennemerland heeft in opdracht van de provincie het concept Lokale Bedrij-
venterreinenvisie Noord-Kennemerland (verder: LBV) “Kiezen voor kwaliteit” opgesteld. De 
colleges van de deelnemende gemeenten hebben deze visie vastgesteld. In augustus 2008 
is de visie naar GS gestuurd om te worden vastgesteld. 
Doel van deze visie is gemeenten bij elkaar te brengen om kwantitatieve en kwalitatieve 
vraagstukken over bedrijventerreinen te coördineren. 
De gemeente Bergen heeft een behoefteraming gedaan van netto 6 hectare. Deze behoefte 
dient nog nader onderbouwd te worden.  
De visie wordt vertaald naar de toekomstige structuurvisie en bestemmingsplannen. De nota 
levert een belangrijke bijdrage aan toekomstige mogelijkheden en/of discussies om lokale 
bedrijvigheid een plaats te kunnen blijven bieden.  
Bureau Ecorys is in opdracht van de provincie bezig om niet alleen naar de kwantitatieve be-
hoefte te kijken, maar vooral ook naar de kwalitatieve behoefte per bedrijventerrein. De re-
sultaten hiervan worden in september 2008 verwacht. 
 
b. Toerisme en recreatieve voorzieningen 
 
Ruimtelijke visie op de ontwikkeling van verblijfsaccommodaties 
De ruimtelijke visie op de ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in de gemeente Bergen is 
in een opinievormende raadscommissievergadering besproken. De visie wordt na de zomer 
2008 ter inzage gelegd. Aan deze visie lag een toeristische analyse ten grondslag. De ruim-
telijke visie is een goed toetsingskader bij onder meer verzoeken om b.v. een hotel om te 
zetten in woonappartementen. De visie wordt ook betrokken bij de gebiedsvisie.  
 
Landelijke kustdag 
Jaarlijks organiseert het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) in no-
vember de landelijke kustdag. Hieraan nemen ondernemers en overheden van alle kustge-
meenten deel. Het is een informatieve dag waar ook voldoende gelegenheid is om contacten 
te leggen. De landelijke kustdag is bij uitstek geschikt om je gemeente in het (toeristische) 
zonnetje te zetten. In 2008 organiseert de gemeente Bergen samen met het NBTC, ministe-
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rie EZ en de provincie de landelijke kustdag(en). Deze vinden plaats op 20 en 21 november 
2008.  
 
Hospitality Valley 
De gemeente Bergen, Rabobank Noord-Kennemerland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 
Noord, ROC Horizon College, Hogeschool InHolland, hotel Blooming en Koninklijke Horeca 
Nederland ondersteunen het initiatief om binnen de gemeentegrenzen een leerwerkhotel te 
realiseren. Bureau Ometti begeleidt dit proces. Het leerwerkhotel biedt jongeren kansen om 
op een hoog niveau in een praktijkomgeving ervaring en kennis op te doen. Daarbij wordt 
gedacht aan een vijfsterrenhotel. In 2008 is het initiatief verder uitgewerkt. 
 
Ondernemerscongres “Vinden & Binden” 
Na het succes van vorig jaar nodigen wordt op maandag 13 oktober 2008 in Hotel Zuiderduin 
in Egmond aan Zee wederom een inspirerend ondernemerscongres georganiseerd. Doel van 
dit congres is om politiek en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen én ondernemers aan 
te moedigen elkaar op het gebied van samenwerking vooral op te zoeken. Dit jaar staat het 
congres in het teken van bereikbaarheid in al zijn facetten. Daarom heeft het congres in 2008 
de titel “Connecting Bergen” gekregen. 
 
 
Strandbeleid 
Op 26 juni 2008 heeft uw raad de nota Strand vastgesteld. De kaders van de nota worden in 
een uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Het nieuwe strandbeleid heeft consequenties voor de 
handhaving. Met ingang van het badseizoen 2009 kan er worden gehandhaafd volgens de 
richtlijnen van het nieuwe strandbeleid. In het najaar 2008 wordt de APV aangepast, wat de 
grondslag voor het handhaven is. Ook worden in 2009 de aangepaste informatieborden op 
het strand geplaatst. Onderzoek moet uitwijzen op welke wijze de uitgangspunten van de no-
ta in de bestemmingsplannen kunnen worden verwerkt. Voorafgaand aan de implementatie 
van het nieuwe strandbeleid wordt met alle doelgroepen gecommuniceerd via de gemeente-
lijke pagina in De Duinstreek, de website en bijeenkomsten voor strandexploitanten. 
 
Wandelroutenetwerk 
Bergen is initiatiefnemer om samen met de gemeenten Alkmaar en Heiloo en verschillende 
natuurorganisaties als het PWN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Hoogheem-
raadschap een wandelroutenetwerk te ontwikkelen. Het wandelroutenetwerk is aangedragen 
voor subsidie via het ILG-programma 2008. In het najaar 2008 is bekend of de subsidieaan-
vraag wordt gehonoreerd. Inmiddels is een start gemaakt met de inventarisatie van de aan-
wezige wandelpaden, de nog te ontwikkelen paden en de knelpunten. Deze inventarisatie 
wordt uitgevoerd door bureau Lopende Zaken/Routewerk. 
De realisatie van het wandelroutenetwerk loopt over drie jaar: 2008-2010.  
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Programma 6: Verkeer en vervoer 
 
PORTEFEUILLEHOUDER:  JAN MESU 
 
PROGRAMMACOÖRDINATOR: CHRIS VAN HALDEREN 
 
Programmaonderdelen: 
a. Mobiliteit 
b. Onderhoud infrastructurele voorzieningen 
 
 
A. Beleidsmatige ontwikkelingen per programmaonderdeel 
 
Bereikbaarheid kust 
Eind 2008 stopt het uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust 2006-2008. Een aantal pro-
jecten die aanvankelijk in het uitvoeringsprogramma was opgenomen, is nog niet uitgevoerd. 
Mede door de noodzakelijk grondverwerving en planologische procedures was het niet mo-
gelijk de betreffende projecten binnen de looptijd te realiseren. Het gaat om de volgende pro-
jecten: 
• Aanleg fietspad tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee (Karmelpad); 
• Aanleg fietspad tussen ’t Woud (Bergen) en Alkmaar; 
• Aanleg overloopterrein/Transferium in Egmond aan de Hoef. 
 
In het investeringsprogramma van 2009-2011 zijn alleen voor het eerste project financiële 
middelen opgenomen. Bij de begroting van 2009 wordt een voorstel gedaan om ook voor de 
beide andere projecten deze kosten op te nemen. 
 
B. Financiële afwijkingen 
 

I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 6 I/S 2008 V/N 
 
6.1 Activering groot onderhoud wegen 2008 
In de Perspectiefnota 2008 is als uitgangspunt genomen om  
grootonderhoudswerken aan wegen, waarbij reconstructie/renovatie  
plaatsvindt, in het vervolg te kapitaliseren. Deze werken worden  
afgeschreven in 25 jaar. Dit is verantwoord omdat ook de levensduur van de 
constructie met een dergelijke termijn wordt verlengd. Dit uitgangspunt is 
meerjarig verwerkt in de perspectiefnota 2008. Wij verzoeken u in te  
stemmen met de hieraan gerelateerde financiële gevolgen voor de jaarschijf 
2008. Er wordt € 340.000 geactiveerd  (€ 220.000 Heereweg Groet  
Camperduin, € 30.000 Elzenlaan en € 90.000 Hondsbosscheweg). De  
kapitaallast hiervan is € 8.500, voor 2008 is het voordeel afgerond  
€ 331.000. Het bedrag van € 8.500 is opgenomen in de bedragen kleiner 
dan € 25.000. 

 
I 340.000

 
V 

 
6.2 Subsidie Provincie aanleg fietsbrug/tunnel N9  
De aanleg van de fietsbrug en -tunnel over het Noord-Hollands kanaal zal 
niet in 2008 plaatsvinden. De verwachting van de Provincie is dat eind 2008 
de aanbesteding plaatsvindt. Zowel de gemeentelijke bijdrage van € 360.000 
als de dekking ervan door Provinciale subsidie wordt dan ook  
doorgeschoven naar 2009. 

 
I 0

 
- 
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I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 6 I/S 2008 V/N 
 
6.3 Inventarisatie lichtmasten in verband met energiescan. 
In de perspectiefnota kondigden wij u aan extra speerpunten te willen  
toevoegen aan het energiebeleid. De gemeente is kosteloos een energies-
can aangeboden voor de openbare verlichting. Wij zien in de gemeentelijke 
openbare verlichting een aandachtspunt waar zowel in het kader van de 
leefbaarheid als in verband met energiebesparing beleidsmatig veel  
positieve ontwikkeling geboekt kan worden. Vóór de uitvoering van de  
energiescan dient er eerst een inventarisatie plaats te vinden van alle  
bovengrondse apparatuur. De kosten hiervan (€ 60.000) vragen wij in deze 
najaarsnota beschikbaar te stellen. De inventarisatie is ook nodig voor het 
opstellen van een beleid- en beheerplan openbare verlichting. 

 
I 60.000

 
N 

 
6.4 Investering reconstructie Elzenlaan uitname uit reserve. 
Dit is een technische correctieboeking. Het betreft een uitname uit de  
reserve structuurvisie Bergen aan Zee ten behoeve van de reconstructie  
Elzenlaan welke in de programmabegroting 2008 is verwerkt als uitgaven 
gedekt door een uitname uit de reserve (zie 6.6). De uitname uit de reserve 
en de afschrijvingslasten (in 1 jaar) moeten ook geraamd zijn op de kosten-
plaats Kapitaallasten en in de exploitatie. 

 
I 160.000

 
N 

 
6.5 Kredieten 
 
Rentebesparing door onderuitputting kredieten 
Doordat van een aantal kredieten (zie bijlage 1 en 2) een deel van de uitga-
ven in 2009 plaatsvindt, kan er extra geld worden uitgezet (ons financie-
ringsoverschot voor 2008 wordt hoger). Voor programma 6 is het incidentele 
voordeel € 15.233. 
 
Benodigde extra kredieten 
De kapitaallasten van de benodigde extra kredieten voor de Van  
Blaaderenweg en de reconstructie van de parkeerplaats Hargen aan Zee 
(zie bijlage 2) hebben een structurele doorwerking. 

 
S 12.108

 
V 

P6 Saldo wijzigingen groter dan € 25.000  132.108 V 
    
P6 Saldo overige wijzigingen kleiner dan € 25.000  2.500 N 
    
Reserves P6    
 
6.6 Uitname uit de reserve structuurvisie Bergen aan Zee. 
Dit betreft een uitname uit de reserve structuurvisie Bergen aan Zee ten  
behoeve van de reconstructie Elzenlaan (zie 6.4). 

 
I 160.000

 
V 

P6 Saldo reserves  160.000 V 
    
Totaal saldo Programma 6  289.608 V 
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C. Voortgangsrapportage en informatieverstrekking aan de raad 
 
b. Onderhoud infrastructurele voorzieningen 
 
Beheerplan Openbare Verlichting 
Dit onderwerp is opgenomen in de programmabegroting in de paragraaf Kapitaalgoederen. 
In de 1e rapportage van 2008 hebben wij aangekondigd dat in het najaar een beleidsnotitie 
zou verschijnen. Dat wordt nu het voorjaar 2009.  
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Programma 7: Ruimtelijke ontwikkeling 
 
PORTEFEUILLEHOUDER:  ADRI PLOMP 
 
PROGRAMMACOÖRDINATOR: CHRIS VAN HALDEREN 
 
Programmaonderdelen: 
a. (Bestemmings) plannen 
b. (Omgevings)vergunning 
c. Projecten 
 
 
A. Beleidsmatige ontwikkelingen per programmaonderdeel 
 
b. (Omgevings)vergunning 
 
Landinrichting 
Het Raamplan Landinrichting BES is opgedeeld in modules. De tweede en derde module zijn 
in de uitvoeringsfase. Een module met restprojecten wordt voorbereid. Met inwerkingtreding 
van de Wet Investeringsbudget Landelijk Gebied is er geen sprake meer van een klassieke 
landinrichting, waarbij werkzaamheden centraal via de Dienst Landelijk Gebied worden voor-
bereid en uitgevoerd. In de nieuwe situatie is de gemeente zelf verantwoordelijk voor voorbe-
reiding en uitvoering van projecten. Dit betekent extra inzet. Voor nieuwe projecten wordt te-
vens een grotere financiële bijdrage van de gemeente verwacht. 
 
Voorbereiding omgevingsvergunning 
De wet op de omgevingsvergunning is uitgesteld. De interne voorbereidingen voor de invoe-
ring van de omgevingsvergunning per 2010 worden in de interne werkgroep verder uitge-
werkt. 
Daarbij wordt aangesloten op de bundeling van diverse vergunningen binnen de afdeling 
Burgers en Bedrijven. 
 
B. Financiële afwijkingen
 

I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 7 I/S 2008 V/N 
 
7.1 Investering herinrichting Centrum Bergen uitname uit de reserve 
In de programmabegroting 2008 zijn de uitgaven gedekt door een uitname 
uit een reserve. De uitname uit de reserve en de afschrijvingslasten (in 1 
jaar) zijn echter niet geraamd op de kostenplaats Kapitaallasten en in de  
exploitatie. Dit dient alsnog te gebeuren. Ook wordt een bedrag van  
€ 45.000 doorgeschoven naar 2009. Deze technische correctie is neutraal 
voor het begrotingssaldo, zie 7.10. 

 
I 100.000

 
N 

 
7.2 Schoorl het Groene Hart 
Voor het gebied Schoorl Groene Hart wordt gewerkt aan het opstellen van 
een integrale planologische visie. De voorbereidingskosten gemaakt door  
externe bureau’s (vervaardigen stedenbouwkundig concept en berekening 
planeconomische haalbaarheid) worden doorberekend aan Bouwfonds, de 
marktpartij die het gebied uiteindelijk zal ontwikkelen. De uitgaven van 
€ 59.000 worden gedekt door doorberekening aan het bouwfonds van 
€ 59.000 dus per saldo is de wijziging € 0. 

 
I 0

 
- 
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I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 7 I/S 2008 V/N 
 
7.3 Aframing planschades 
Bij de afhandeling van planschades zijn er twee soorten kosten. De kosten 
die gemoeid zijn met de behandeling van een aanvraag en de  
schadevergoeding zelf. Het aantal aanvragen om planschade blijft gemiddeld 
genomen gelijk in 2008 en de daaropvolgende jaren. De eerste post hoeft 
daarom niet te worden bijgesteld. De schadevergoeding als gevolg van ge-
realiseerde ontwikkelingen kan en wordt normaliter ook afgewenteld op de 
ontwikkelaar via  een voorafgaande aan de vergunningverlening af te sluiten 
planschade-overeenkomst. De schadevergoedingen die het gevolg zijn van 
door de gemeente gerealiseerde ontwikkelingen, zijn uiteraard voor rekening 
van de gemeente. Deze kosten worden gebruikelijk in de exploitatie  
meegenomen. Het bedrag van € 50.000 dat voor schadevergoedingen is  
opgenomen in de begroting van 2008 is uitsluitend bedoeld voor onvoorziene 
en niet afgewentelde planschadevergoedingen. Gelet op marginale  
planschadebedragen, die in de afgelopen jaren zijn vergoed en het feit dat 
tegenwoordig standaard het planschaderisico wordt afgewenteld zijn deze 
kosten minimaal. Voorgesteld wordt deze post te verlagen naar € 25.000. 

 
S 30.000

 
V 

 
7.4 Gebiedsvisie 
De Gebiedsvisie is midden 2008 in de inspraak gebracht. Ten behoeve van 
het Beeldkwaliteitplan zijn meerkosten gemaakt om aan de inhoudelijke  
eisen van de provincie tegemoet te komen. Daarnaast zijn er meer  
documenten aan raad en commissie overhandigd dan gepland. In de  
inspraakperiode zijn zeer veel inspraakreacties binnengekomen waaruit fors 
meerwerk naar voren is gekomen. De gevraagde middelen zijn nodig om de 
Gebiedsvisie te kunnen afronden. 

 
I 50.000

 
N 

 
7.5 Beeldkwaliteitsplan Egmond aan den Hoef Noord-Oost  
Voor de ontwikkeling rond Egmond aan den Hoef Noord-Oost moet nog een 
Beeldkwaliteitsplan opgesteld worden op planniveau. Daartoe dient  
onderzoek plaats te vinden naar de waarden in het gebied.  

 
I 20.000

 
N 

 
7.6 Activering software 2008 
Op grond van regelgeving wordt de software vanaf 2008 geactiveerd.  
Hiervoor worden investeringskredieten van in totaal € 291.500 gevraagd. In 
afwijking van de nota activabeleid waarin een afschrijvingstermijn van 3 jaar 
wordt genoemd wordt voor de software een afschrijvingstermijn van 5 jaar 
gehanteerd. Voor programma 7 levert de activering in 2008 een voordeel op 
van € 80.000.  

 
I 80.000

 
V 

 
7.7 Aframen BLS subsidie 
Betreft subsidie van € 72.140 voor de Kogendijk. Terug- of doorbetaling vindt 
door vertraging in de besluitvorming niet meer in 2008 plaats. Wij betalen de 
subsidie door, dus saldoneutraal voor ons. 

 
I 0

 
- 
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I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 7 I/S 2008 V/N 
 
7.8 Egmond aan Zee Middengebied 
Het project Egmond aan Zee Middengebied omvat het formuleren van een 
integrale planologische visie voor een aantal potentiële ruimtelijke  
ontwikkelingen in het gebied aan de Voorstraat en Trompstraat. De te maken 
kosten (totaal € 40.000) betreffen de stedenbouwkundige analyse en een 
eerste verkenning over de economische haalbaarheid van de voornemens. 
Naar verwachting bedragen de kosten in 2008 en in 2009 € 20.000 per jaar. 

 
I 20.000

 
N 

 
7.9 Rentebesparing door onderuitputting kredieten 
Doordat van een aantal kredieten (zie bijlage 1 en 2) een deel van de  
uitgaven in 2009 plaatsvindt, kan er extra geld worden uitgezet  
(ons financieringsoverschot voor 2008 wordt hoger). Voor programma 7 is 
het nadeel € 500. 

 
I 500

 
N 

P7 Saldo wijzigingen groter dan € 25.000 S 80.500 N 
    
P7 Saldo overige wijzigingen kleiner dan € 25.000 S 8.625 N 
    
Reserves P7    
 
7.10 Uitname uit de reserve Herinrichting Centrum Bergen 
Dit betreft een uitname uit de reserve Herinrichting Centrum Bergen voor het 
voorbereidingskrediet Bergen Centrum. Ook wordt een bedrag van € 45.000 
doorgeschoven naar 2009. Deze technische correctie is neutraal voor het 
begrotingssaldo, zie 7.1. 

 
I 100.000

 
V 

P7 Saldo reserves  100.000 V 
    
Totaal saldo Programma 7  10.875 V 
 
 
C. Voortgangsrapportage en informatieverstrekking aan de raad 
 
a. (Bestemmings)plannen 
Op 15 januari 2008 heeft de Commissie bestemmingsplannen met de portefeuillehouder ge-
sproken over de planning herziening Bestemmingsplannen voor geheel 2008. Het eerste half 
jaar is zeer productief geweest. Alle planningen zijn gehaald en diverse producten zijn door 
de raad vastgesteld. 
 
1e tranche 
In maart, april en mei zijn de inspraakreacties op respectievelijk de voorontwerpbestem-
mingsplannen Bergen – Dorpskern Zuid, Schoorl – Kernen en buurtschappen en Landelijk 
Gebied Noord in de commissie Bestemmingsplannen besproken. In juni, juli en augustus zijn 
de plannen naar aanleiding van de inspraakreacties en de beraadslagingen in de commissie 
aangepast. Vanaf eind augustus/begin september (na de vakantieperiode) zullen de plannen 
als ontwerp ter visie worden gelegd. 
 
2e tranche 
Het voorontwerpbestemmingsplan voor het beschermde dorpsgezicht van Bergen – Centrum 
is nagenoeg gereed en zal in september t.b.v. de inspraak ter visie worden gelegd. 
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De Nota’s van uitgangspunten voor Bergen aan Zee, Egmond aan Zee- Centrum en boule-
vard en Bergen – Centrum zijn in mei en juni door de raad vastgesteld. Op dit moment wor-
den de voorontwerpbestemmingsplannen voor deze gebieden opgesteld. 
 
3e tranche 
De 1e en 2e tranche lopen volop. Naar verwachting worden alle plannen van deze tranches 
uiterlijk eind 2009 vastgesteld. Daarom is het zaak alvast vooruit te kijken en worden ten be-
hoeve van de 3e tranche enkele stedenbouwkundige bureaus benaderd voor het indienen 
van een offerte. Indien er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen kan in 2009 wor-
den aangevangen met 1 of meerdere plannen van de 3e tranche 
 
Planschade 
Op uw verzoek rapporteren wij over dit onderwerp iets uitgebreider. Dit is de stand van za-
ken per 21 augustus 2008. In het derde kwartaal 2008 zijn twee nieuwe aanvragen binnen-
gekomen. Het aantal in behandeling zijnde aanvragen bedraagt thans elf stuks. 
Tegen twee van deze aanvragen (die in beslissing op bezwaarschrift zijn afgewezen) is be-
roep ingesteld bij de rechtbank. Op vier aanvragen moet het primaire besluit nog worden ge-
nomen. 
 
In 2006 is € 45.000 uitgekeerd in verband met planschade en in 2007 was dat € 35.000. 
Voor 2008 staat de teller op € 15.626 (inclusief wettelijke rente). Naar verwachting worden dit 
jaar geen planschadevergoedingen uitgekeerd.  
De schadevergoeding die het gevolg is van een gerealiseerde ontwikkeling kan en wordt 
normaliter ook afgewenteld op de ontwikkelaar via een voorafgaande aan de vergunningver-
lening af te sluiten planschadeovereenkomst. De schadevergoedingen die het gevolg zijn 
van door de gemeente gerealiseerde ontwikkelingen, zijn ook voor rekening gemeente. Deze 
kosten worden gebruikelijk in de exploitatie meegenomen.  
 
Het bedrag van € 50.000, dat voor schadevergoedingen is opgenomen in de begroting van 
2008 is derhalve uitsluitend bedoeld voor onvoorziene en niet afgewentelde planschadever-
goedingen. Gelet op marginale planschadebedragen, die in de afgelopen jaren zijn vergoed 
en het feit dat tegenwoordig standaard het planschaderisico wordt afgewenteld zijn deze 
kosten minimaal. Voorgesteld wordt deze post daarom te verlagen naar € 25.000. 
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Programma 8: Zorg 
 
PORTEFEUILLEHOUDER:  JAN MESU/ELSE TRAP 
 
PROGRAMMACOÖRDINATOR: JOHN DE BOER 
 
Programmaonderdelen: 
a. Werk en inkomen 
b. Maatschappelijke ondersteuning 
c. Jeugd 
 
 
A. Beleidsmatige ontwikkelingen per programmaonderdeel 
Geen. 
 
 
B. Financiële afwijkingen 
 

I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 8 I/S 2008 V/N 
 
8.1 Kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrechten 
De regelgeving schrijft voor dat de kosten van kwijtscheldingen van  
belastingaanslagen voor riool- en afvalstoffenheffing anders moeten worden 
verantwoord. Deze begrotingsaanpassing is kostenneutraal omdat bij  
vaststelling van het tarief al rekening wordt gehouden met een bedrag aan 
kwijtschelding. Deze aanpassing loopt via de voorzieningen voor riolering  
(€ 39.061) en afval (€ 72.348) die in programma 2 gerapporteerd zijn. 

 
I 111.409

 
N 

 
8.2 Implementatie en uitvoeringskosten Bbz 
Vanaf 1 januari 2008 heeft de gemeente Alkmaar de uitvoering van het  
Besluit Bijstand aan Zelfstandigen (Bbz) van de gemeente Zaandstad over-
genomen. In de begroting 2008 is geen rekening gehouden met de daarmee 
gepaard gaande uitvoerings- en implementatiekosten. De eenmalige  
implementatiekosten bedragen € 5.000. De organisatiekosten bedragen voor 
2008 € 37.000. Als een latent risico kan worden vermeld een eventuele 
claim door de gemeente Zaanstad voortvloeiende uit 2007. Dit kan op dit 
moment niet nader worden geconcretiseerd.  

 
S 42.000

 
N 

 
8.3 Minder IOAW aanvragen  
De tendens is dat er gedurende 2008 minder IOAW aanvragen zijn. Dit  
betekent een verlaging van de uitgaven met € 38.150 en minder inkomsten 
aangezien 75% van de kosten declarabel is (75% van € 117.000 i.p.v.  
€ 155.150). Dit aangevuld met de bijstelling van het inmiddels bekend  
geworden vaste budget (€ 62.300 i.p.v. de geraamde € 105.580) geeft  
nevenstaande verslechtering. 

 
S 33.797

 
N 

 
8.4 Hoger aantal aanvragen minimabeleid 
Het beleid om zo veel mogelijk inwoners gebruik te laten maken van de 
voorzieningen voor de minima (open einde regeling) heeft er toe geleid dat 
het aantal aanvragen en dus ook de uitgaven aanzienlijk zijn gestegen. Voor 
2010 en verder is het budget minimabeleid opgehoogd. Voor 2008 en 2009 
is er dekkingsruimte in de reserve Bijzondere Bijstand. In de perspectiefnota 
2008 is besloten om deze ruimte aan te wenden voor de Bijzondere Bijstand 

 
I 100.000

 
N 
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I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 8 I/S 2008 V/N 
(zie 8.7). 
 
8.5 Aanpassing WSW uit de 1e rapportage laten vervallen 
Op basis van een lager budget is bij de 1e kwartaal rapportage melding  
gemaakt van een te verwachten tekort WSW over 2008 van € 101.960 met 
een gelijke ophoging van de inkomsten. Dit blijkt nu ten onrechte vandaar 
deze budgetneutrale herstelwijziging. 

 
I 0

 
- 

 
8.6 Individuele Maatschappelijke Ondersteuning 
Het samengestelde saldo van de hierna genoemde wijzigingen geeft het 
hiernaast genoemde nadeel:  
 
Herindicaties 
Berekening WMO extra inhuur ivm herindicaties. De gemeenten zijn ver-
plicht om alle cliënten die vóór 1 januari 2007 een Awbz-indicatie hebben 
gekregen voor hulp bij het huishouden, opnieuw te beoordelen. Het nieuwe 
besluit valt dan onder de WMO. Wij hebben hiervoor capaciteit moeten  
inhuren met als gevolg een eenmalige overschrijding van ca. € 80.000 (N).  
 
PGB 
Verder wordt geconstateerd dat cliënten steeds meer overgaan tot het  
zelfstandig regelen van de benodigde hulp in de vorm van een  
persoonsgebonden budget (PGB). Dit betekent een toename van de  
uitkeringen in geld van € 47.700 (N) voor 2008 en dit loopt structureel op.  
 
Huishoudelijke hulp 
Het doorrekenen van de uitgaven huishoudelijke hulp (zorg in natura (zin) in 
aanmerking nemende) laat een onderschrijding zien van € 131.000 (V) dit 
jaareinde. Vanaf 2009 wordt een oplopend uitgavenpatroon verwacht mede 
vanwege nieuwe aanbestedingen in combinatie met de huidige  
ontwikkelingen in de zorgmarkt.  
 
Voorzieningen 
De kosten van WMO-voorzieningen zijn op basis van de huidige stand van 
zaken doorgerekend naar het jaareinde.  
Dit geeft het volgende beeld: 
-Woonvoorzieningen       € 210.500 (N) 
-Vervoersvoorzieningen  € 180.000 (V). 
Vooralsnog worden deze ontwikkelingen als incidenteel beschouwd. 
 
Eigen bijdrage 
Inkomsten WMO: De management informatie van het CAK die voor de  
gemeente Bergen de eigen bijdrage int, geeft aan dat onze begroting te 
hoog was geraamd. Een doorrekening naar het jaareinde geeft aan dat een 
  
aframing van € 134.000 (N) noodzakelijk is. 

 
I 160.916

 
N 

P8 Saldo wijzigingen groter dan € 25.000  448.122 N 
   
P8 Saldo overige wijzigingen kleiner dan € 25.000  23.936 N 
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I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 8 I/S 2008 V/N 
    
Reserves P8    
 
8.7 Minimabeleid 
Uitname uit de reserve bijzondere bijstand. Het beleid om zo veel mogelijk 
inwoners gebruik te laten maken van de voorzieningen voor de minima 
(open einde regeling), heeft er toe geleid, dat het aantal aanvragen en ook 
de uitgaven aanzienlijk zijn gestegen. Voor 2010 en verder is het budget  
minimabeleid opgehoogd. Voor 2008 en 2009 is er ruimte in de reserve  
Bijzondere Bijstand. In de perspectiefnota 2008 is besloten om deze ruimte 
aan te wenden voor de Bijzondere Bijstand 2008 en 2009 (zie 8.4). 

 
I 100.000

 
V 

P8 Saldo reserves  100.000 V 
    
Totaal saldo Programma 8  372.058 N 
 
 
C. Voortgangsrapportage en informatieverstrekking aan de raad 
 
a. Werk en inkomen 
In 2008 is een aanvalsplan sociale zaken vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn acties 
uitgezet. Het is de bedoeling dat de acties leiden tot meer maatwerk en successen op het 
gebied van reïntegratie. Dit leidt tot een waarschijnlijke afname van het tekort op het inko-
mensdeel WWB.  
 
Van de voorgestelde acties in de begroting 2008 is het volgende gerealiseerd: 

1. Als vervolg op het in 2007 door ConsenSZ gedane onderzoek naar de mogelijkheden 
van reïntegratie van cliënten die een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de ar-
beidsplicht hebben, is besloten de implementatie zelf ter hand te nemen. Hieruit is het 
aanvalsplan Soza voortgekomen. Dit project, dat op 01-06-2008 is gestart en loopt tot 
01-01-2010, heeft tot doel individueel maatwerk te realiseren, zodat meer mensen 
met een uitkering geheel of gedeeltelijk aan de slag komen en niet in meer of minde-
re mate afhankelijk zijn van een uitkering. 

2. Binnen de gemeente lopen trajecten voor het creëren en of uitbreiden van werkerva-
ringsprojecten bij DIV, Soza en de afdeling Beheer & Onderhoud. 

3. We zoeken en vinden aansluiting bij regionale projecten zoals Focus2move (een pro-
ject om mensen met meervoudige problematiek zoals drugsverslaving/ schulden/ so-
ciale problemen te begeleiden) en het RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid).  

4. Er wordt regionaal onderzoek gedaan naar intensivering van de regionale samenwer-
king.  

5. Er is door SV Land een scan uitgevoerd over 153 dossiers naar voorliggende voor-
zieningen zoals de Wajong. De resultaten zijn nog niet bekend. 

 
In juni is het nader voorlopig budget voor het inkomensdeel WWB door het Rijk voor de ge-
meente vastgesteld. Het budget komt met € 17.500 lager uit op een bedrag van € 2.708.215. 
  
Wij stellen voor dat de uitgaven voor de uitkeringen WWB in de najaarsnota niet worden bij-
gesteld. Al zullen de uitgaven naar waarschijnlijkheid een kleine € 90.000 lager uitkomen dan 
in de begroting is opgenomen. Dit bij gelijkblijvende omstandigheden zoals stabilisatie van 
het aantal uitkeringen op het niveau van 31 december 2007. Mede door het stimuleren van 
parttime werk blijven de uitkeringslasten beheersbaar al leidt dit niet direct tot daling van het 
aantal uitkeringen. 
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De doelstelling is om eind 2008 uit te komen op een aantal uitkeringsgerechtigden van 233. 
Dat is het niveau van 31 december 2007. Het aantal cliënten, inclusief opschortingen, be-
droeg op 1 augustus 2008 242 uitkeringsgerechtigden.  
 
Vanaf 1 januari 2009 gelden er nieuwe wettelijke kaders voor de langdurigheidtoeslag (LDT). 
De gronden voor toekenning worden verruimd en de langdurigheidtoeslag WWB wordt niet 
meer gefinancierd en betaald uit het inkomensdeel WWB, maar via de algemene uitkering.  
 
Vanaf 1 januari 2009 wordt ook van rijkswege het participatiebudget ingevoerd. In het parti-
cipatiebudget worden het W-deel van de WWB, de gelden voor de Wet Inburgering en de 
gelden van de Wet Educatie Beroepsonderwijs samengevoegd. Tevens worden de beste-
dingsregels wat verruimd en de verantwoording vereenvoudigd.  
 
Dit betekent dat in 2008 nieuwe verordeningen moeten worden vastgesteld voor de langdu-
righeidtoeslag en het in te voeren participatiebudget. 
 
b. Maatschappelijke ondersteuning 
Zie paragraaf H. WMO. 
 
c. Jeugd 
Na de schoolvakantie is op initiatief van de werkgroep vanuit uw raad en na besluitvorming 
hieromtrent door uw raad gestart met de twee projecten op de basisscholen ‘Alcohol, een 
ander verhaal’ en het Drugs Alcohol Tieners-project. Via deze twee projecten volgen alle kin-
deren in groep 7 en 8 op de basisscholen in Bergen preventielessen als het gaat om alcohol 
en drugs. Ook de Europese School heeft inmiddels aangegeven hier belangstelling voor te 
hebben.  
 
Daarnaast wordt in het derde kwartaal gewerkt aan een plan van aanpak voor het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. Dit betreft een werkwijzer voor de aanpak de komende anderhalf jaar. 
De wijze waarop het Centrum voor Jeugd en Gezin ingericht gaat worden, fysiek of juist en-
kel via de backoffice is een punt dat vanuit het veld geformuleerd moet gaan worden om het 
uiteindelijke werkmodel ook in het belang van het kind succesvol te laten zijn. De scholen 
binnen onze gemeente zijn hierin eveneens een belangrijke gesprekspartner.  
 
De Thuiszorg Evean verricht haar consultatiebureauwerkzaamheden vanuit mobiele units. 
Deze mobiele units zijn aan vervanging toe. De voorkeur van de Evean en ons college is om 
dit vanuit vaste plekken te doen om laagdrempeligheid te vergroten. Wij hebben Evean on-
dersteund in het zoeken naar een locatie. Op dit moment is Oudtburgh in  beeld als tijdelijke 
locatie. In de discussie rondom het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt huisvesting even-
eens onderwerp van gesprek en kan de locatie afhankelijk van de uitkomsten van de discus-
sie rondom het Centrum voor Jeugd en Gezin in de toekomst worden aangepast.  
 
Leerplicht 
Geconstateerd is dat er meer dan in voorgaande jaren een beroep wordt gedaan door ou-
ders/verzorgers en/of andere beroepskrachten op de leerplichtambtenaar van onze gemeen-
te. Niet alleen de vragen aan de afdeling leerplicht, maar eveneens de zwaarte van de vra-
gen is toegenomen. In het jaarverslag leerplicht wordt u hier nader over geïnformeerd. Wel is 
helder dat door de buurtnetwerken en de pro-actieve rol van de leerplicht van onze gemeen-
te, de leerplichtambtenaren nu vaker wordt benaderd dan in het verleden. Dit hoeft niet per 
definitie te betekenen dat er meer problemen ontstaan, maar dat er sneller en vroegtijdiger 
contact wordt gelegd met de ketenpartijen om het kind heen. Dit is een positieve ontwikke-
ling.  
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Programma 9: Middelen 
 
PORTEFEUILLEHOUDER:  JAN STAM 
 
PROGRAMMACOÖRDINATOR: KARIN GREUTER 
 
Programmaonderdelen: 
a. Kostenplaatsen 
b. Algemene dekkingsmiddelen 
c. Onvoorzien 
 
A. Beleidsmatige ontwikkelingen per programmaonderdeel 
Geen. 
 
 
B. Financiële afwijkingen  
 

I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 9A I/S 2008 V/N 
 
9.1 Invulling € 50.000 deregulering 
De bezuiniging van € 50.000 is dit jaar incidenteel gerealiseerd via de vaca-
tureruimte (€ 25.000) en opgevangen via het totaal van de loonkosten en 
door het inzetten van de vergoeding (€ 38.000) die is ontvangen voor de de-
tachering van de coördinator RO. In totaal blijft er in 2008 nog een voordeel 
over van € 13.000. Bij het nieuwe beleid in de begroting doen wij u een voor-
stel voor het starten van het proces van dereguleren. Dan wordt ook gezocht 
naar een structurele formatiereductie. 

 
I 13.000

 
V 

 
9.2 Realisatie formatie reductie 2008 
Voor 2008 levert de formatiereductie een incidenteel voordeel op op de kos-
tenplaats. Hier tegenover staat voor hetzelfde bedrag een nadeel binnen 
programma 9B Algemene dekkingsmiddelen (zie verder onder 9.16).  

 
I 28.268

 
V 

 
9.3 Saldi kostenplaats IDV 
Betreft vergoeding Debitel, minder huur RCA ruimte, overschot BHV, minder 
energiekosten Elkshove en extra kapitaallasten vervangingsinvestering mo-
biele telefonie. 

 
S 31.400

 
V 

 
9.4 Activering software 2008 
Er wordt voor 2008 een investeringskrediet van in totaal € 427.000 voor de 
aanschaf van software in het kader van het ICT plan gevraagd. Op grond 
van regelgeving wordt de software vanaf 2008 geactiveerd. In afwijking van 
de nota activabeleid waarin een afschrijvingstermijn van 3 jaar wordt  
genoemd wordt voor de software een afschrijvingstermijn van 5 jaar  
gehanteerd. In totaal levert dit in 2008 een voordeel op van € 262.325. Voor  
programma 9 levert de activering in 2008 een voordeel op van € 148.650.  

 
S 148.650

 
V 

 
9.5 Correctie ivm renteomslagpercentage 
Doordat nu relatief veel langvermogen is aangetrokken, hoeft er minder met 
kortvermogen gefinancierd te worden dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft 
substantiële gevolgen voor de begrote rentelast kortlopende rente voor 2008 
en verder. Het totale voordeel bedraagt € 830.557. Het restant van het voor-
deel (€ 362.752) komt op het product leningen vanaf 1 jaar (zie mutatie 9.7 

 
I 467.805

 
V 
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I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 9A I/S 2008 V/N 
bij 9B) tot uitdrukking. 

 
9.6 Rentebesparing door onderuitputting kredieten 
Doordat van een aantal kredieten (zie bijlage 1 en 2) een deel van de uitga-
ven in 2009 plaatsvindt, kan er extra geld worden uitgezet (ons financie-
ringsoverschot voor 2008 wordt hoger). Voor programma 9A is het voordeel 
€ 6.040. 

 
I 6.040

 
V 

P9A Saldo wijzigingen groter dan € 25.000  695.163 V 
   
P9 Saldo overige wijzigingen kleiner dan € 25.000  74.969 N 
    
P9A Saldo reserves  0 - 
    
Totaal saldo Programma 9A  620.194 V 

 
I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 9B I/S 2008 V/N 
 
9.7 Correctie in verband met renteomslagpercentage 
Dit bestaat voor € 362.752 voordelig uit de mutatie zoals toegelicht onder 
9.5 in programma 9A en een herstelboeking van per saldo € 0.  

 
I 362.752

 
V 

 
9.8 Afboeking stelpost uitbesteding 
In 2008 is het niet gelukt het bedrag dat was opgenomen op de stelpost 
voor ‘uitbesteding’ van € 200.000 te realiseren. Meerjarig is er tot op heden 
een bedrag van € 19.500 ingeboekt op deze stelpost. Dit is het effect van 
efficiencymaatregelen aangedragen vanuit de buitendienst. (zie ook tekst 
bijlage 4)  

 
S 200.000

 
N 

 
9.9 Afboeking stelpost prijscompensatie 
Op 26 juni 2008 heeft de raad goedkeuring gegeven aan de autonome ont-
wikkelingen 2009-2012. Onderdeel van deze autonome ontwikkelingen was 
de opname van een stelpost prijscompensatie voor de jaren 2009-2012 van 
respectievelijk € 100.000, € 200.000, € 300.000 en € 400.000. De materiële 
prijsgevoelige uitgaven voor 2008 worden met ca. 1% geïndexeerd. Eén 
van de dekkingsvoorstellen uit de begroting van 2006 was een prijscom-
pensatie door te voeren van 1% i.p.v. 2,5%. Het daarbij behorende bedrag  
van € 40.000 staat nog als negatieve stelpost prijscompensatie in de meer-
jarenbegroting. Het voorstel is om dit bedrag in de najaarsrapportage 2008 
structureel af te boeken. 

 
S 40.000

 
N 

 
9.10 Overheveling gelden facelift openbare ruimte 
Verplaatsing van gelden tussen de programma's (budgetneutraal, zie pro-

 
I 100.000

 
V 
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I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 9B I/S 2008 V/N 
gramma 1). 
 
9.11 Algemene uitkering Gemeentefonds 
Op grond van de mei-circulaire 2008 dient een aanpassing van de inkom-
sten plaats te vinden.  

 
I 283.765

 
V 

 
9.12 Beroepszaken 
Door de herwaardering WOZ 2007 zijn er meer beroepszaken afgehandeld 
dan we hadden voorzien. De verwachting is dat er, vanwege de kwaliteits-
impuls in 2008, in 2009 minder beroepszaken binnenkomen.  

 
I 30.000

 
N 

 
9.13 Bijstelling dividend 
In verband met het gunstige bedrijfsresultaat van de Nuon valt de dividend-
uitkering over 2007 in totaal € 511.692 hoger uit. De dividenduitkering van 
de BNG over 2007 valt lager uit dan begroot. In totaal wordt € 37.411 min-
der dividend ontvangen van de BNG. Per saldo wordt in 2008 € 474.282 
meer dividend ontvangen.  

 
I 474.282

 
V 

 
9.14 Toeristenbelasting 
In de 1e kwartaalrapportage is de opbrengst toeristenbelasting met 
€ 106.595 naar beneden bijgesteld. Dit was gebaseerd op de opbrengst 
van 2005 en 2006 en de verwachte opbrengst van 2007. Inmiddels kunnen 
we op grond van de onderzoeken toeristenbelasting die in 2008 zijn gehou-
den de opbrengst naar boven bijstellen met € 170.000. Omdat het ook gaat 
om opbrengsten over de jaarschijven 2005 en 2006, gaat het slechts ge-
deeltelijk om een structurele verhoging. Uw raad heeft gevraagd om een 
evaluatie heffing toeristenbelasting in 2008. De uitkomsten van de uitge-
voerde controles in de professionele branche worden in deze evaluatie 
meegenomen. De particuliere markt moet nog onderzocht worden. In de 
professionele branche wordt nog een enquête gehouden. De kosten van 
het onderzoek en de enquête worden geraamd op € 40.000. 

 
I 130.000

 
V 

 
9.15 Geschatte meeropbrengst forensenbelasting 
In 2007 zijn 42 vakantiewoningen gereed gekomen. De verwachte meerop-
brengst forensenbelasting over 2008 wordt daardoor € 36.000. In 2008 ko-
men 171 nieuwe vakantiewoningen gereed. De verwachte meeropbrengst 
voor de jaren 2009-2012 zijn al meegenomen in de perspectiefnota. 

 
I 36.000

 
V 

 
9.16 Extra kosten herwaardering WOZ-objecten 
In de meerjarenbegroting was geen rekening gehouden met een herwaar-
deringsronde in 2008. Door een wijziging van de Wet WOZ per 1 januari 
2007 vindt nu jaarlijkse herwaardering van de WOZ objecten plaats. De  
extra kosten voor dit traject worden geraamd op € 80.000. 

 
I 80.000

 
N 

 
9.17 Realisatie formatiereductie 2008 
Voor het restant van de formatiereductie 2008 van € 28.268,- wordt in 2008 
incidenteel dekking gevonden vanuit de vrijval vacaturegelden. Structurele 
dekking wordt gerealiseerd via de doorwerking van de lopende het jaar ge-
realiseerde formatiereductie.  

 
S 28.268

 
N 
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I/S I =incidenteel en S = structureel, V/N V= Voordeel en N =Nadeel

Programma 9B I/S 2008 V/N 
 
9.18 Rentebesparing door onderuitputting kredieten 
Doordat van een aantal kredieten (zie bijlage 1 en 2) een deel van de uitga-
ven in 2009 plaatsvindt, kan er extra geld worden uitgezet (ons financie-
ringsoverschot voor 2008 wordt hoger). Voor programma 9B is het nadeel 
€ 111.345, in de andere programma's zijn de voordelen gerealiseerd. 

 
I 111.345

 
N 

P9B Saldo wijzigingen groter dan € 25.000  897.186 V 
    
P9B Saldo overige wijzigingen kleiner dan € 25.000  9.700 V 
    
Reserves P9B    
 
9.16 Opbrengst accommodatiebeleid correctie begrotingswij-ziging 13 
De opbrengsten stonden ten onrechte onder programma 9 en zijn nu naar 
programma 2 overgeboekt. Zie ook P2 mutatie nr 2.11.  

 
S 357.000

 
V 

P9B Saldo reserves  357.000 V 
    
Totaal saldo Programma 9B  1.263.886 V 

 
 
C. Voortgangsrapportage en informatieverstrekking aan de raad
 
b. Algemene dekkingsmiddelen 
Voortgang van inkomsten uit de Algemene Uitkering 
Op grond van de in juni 2008 gewijzigde Verordening 212 wil uw Raad hierover geïnfor-
meerd worden. We zijn in afwachting van de september circulaire. Zodra we de inhoud daar-
van kennen, informeren wij u daarover. 
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Paragraaf A. Weerstandsvermogen 
 
Realisatie op begrote subsidieverwachtingen 
Op grond van de in juni 2008 gewijzigde Verordening 212 wil uw Raad hierover geïnfor-
meerd worden. 
Naar verwachting ontstaan er geen afwijkingen ten aanzien van de begrote subsidiebedra-
gen.  
 
Resultaten uit grondexploitatie 
In 2008 zijn er geen resultaten uit grondexploitaties te melden omdat er ook geen grondex-
ploitaties zijn ingesteld door uw Raad. 
Wel hebben er incidentele verkopen plaatsgevonden van onroerende zaken. De grootste in 
omvang is de verkoop van 4 locaties in de kern Bergen aan de hand van het accommodatie-
beleid. De formele overeenkomsten hiervan worden dit najaar getekend en leveren nog extra 
inkomsten op (verspreid over 2008 en 2009) van € 92.500. 
 
Voortgang van de renteontwikkelingen 
Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2008 - 2011 stijgende rentes op de geldmarkt. 
De recente stijging houdt verband met de toename van de inflatieverwachtingen in combina-
tie met tegenvallend nieuws over de Europese economie. Dit laatste kan ook weer leiden tot 
een neerwaartse druk op de rente. Per saldo gaat men er van uit dat de kapitaalmarktrentes 
licht zullen toenemen. 
 
Om in de toekomst grote budgettaire effecten van rentelasten te vermijden (zie mutaties 83 
tot en met 86 op programma 9) gaan we frequenter deze lasten herzien zodat deze effecten 
zo vroeg mogelijk in de budgetcyclus kunnen worden meegenomen. 
 
Volkstuinencomplex en munitie 
Half april 2008 is Rijkswaterstaat gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de 
omlegging van de N9 bij Schoorldam. Op basis van de resultaten uit het historisch onder-
zoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven, is gestart met detectieonder-
zoek. Medio juni moest dit onderzoek – op basis van nieuwe informatie -zich uitbreiden tot 
het tuinencomplex De Oosthoek. Met als resultaat dat de tuinders vroegtijdig hun tuinen 
moesten verlaten. De tuinders moeten hiervoor een compensatie voor ‘gemiste gewassen’ 
ontvangen, daarnaast maakt de gemeente kosten voor o.a. opslag van materialen. Ook viel 
een deel van het detectieonderzoek buiten het Tracébesluit waardoor deze kosten ook voor 
rekening van de gemeente komen. De onderhandelingen over de vergoedingen moeten nog 
worden gevoerd. Zo ook de mogelijkheden van dekking door onze verzekeraar. 
 
Onderwijshuisvestingsplan – Dak Windhoek 
Het schoolbestuur van de Windhoek, st. Tabijn, is voornemens om dit jaar het dak van de 
school te vervangen. Hiervoor hebben wij middelen beschikbaar gesteld in het programma 
onderwijshuisvesting 2008. Bij de aanvraag was gemeld dat er asbest in het dak zou kunnen 
zitten, hier op anticiperend is het begrote bedrag aangepast (€ 300.000), de voorziening 
dient door ons afgerekend te worden op grond van feitelijke kosten. Op dit moment is niet 
duidelijk of dit bedrag voldoende is, daarnaast is nu zeker dat in het gedeelte van de ge-
meente ook asbest gevonden is. Het lijkt daarom verstandig om in een keer het dak te ver-
vangen, zo kan er mogelijk ook een synergievoordeel behaald worden. Hiervoor is geen 
apart budget beschikbaar. De afweging wat te doen, kan pas worden gemaakt als de offerte 
voor de verschillende ruimten is ontvangen. Deze wordt op dit moment opgesteld. Het is nog 
onzeker of er een overschrijding plaatsvindt en zo ja, hoe groot deze overschrijding wordt. 
Mogelijk kunnen onderwijsbudgetten van 2009 gebruikt worden om een deel te betalen.  
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Paragraaf D. Bedrijfsvoering 
 
Algemeen 
 
In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op die onderwerpen die vanuit uw raad en de  
commissie van onderzoek zijn aangedragen om over geïnformeerd te worden.  
 
Formatie, inhuur derden en loonsom  
 
Formatie 
De oorspronkelijke afgesproken formatiereductie 2008 was € 385.000,-. Voor de financiering 
van 50% van de nieuwe functie beleidsmedewerker beheer infrastructuur is binnen de be-
staande formatie een taakstellende bezuiniging van € 30.000,- opgelegd, d.i. oud voor nieuw. 
Daarmee kwam het te bezuinigen bedrag op de formatie voor 2008 op € 415.000,-. Hiervan 
is inmiddels  € 386.732,- structureel gerealiseerd. Voor het restant van € 28.268,- wordt in 
2008 incidenteel dekking gevonden vanuit de vrijval vacaturegelden. Structurele dekking 
wordt gerealiseerd middels de doorwerking van de lopende het jaar gerealiseerde formatie-
reductie.  
Om het wijkgericht werken een extra impuls te geven is een tweede functionaris wijkcontact  
aangesteld. De kosten kunnen in 2008  incidenteel worden opgevangen binnen de vacature-
gelden. Voor 2009 e.v. vindt dekking plaats vanuit de structurele effecten van de formatiere-
ductie 2008. Hiermee is de zelf opgelegde formatiereductie 2005-2008 succesvol afgesloten. 
 
Inhuur derden. 
De in de loop van het jaar ontstane vacatureruimte wordt ingezet voor de tijdelijke inhuur van 
derden. Ten laste van dit budget zijn externen ingehuurd, dan wel is een claim gelegd op in-
huur externen voor een bedrag van € 944.950,-. Er resteert op dit moment nog aan budget 
vacatureruimte € 43.332,-, uiteraard met uitzondering van de vacatures die in dit jaar nog 
ontstaan. Het is een algemeen verschijnsel dat bij organisaties in reorganisatie de mobiliteit 
van personeel toeneemt. Mensen gaan ook uit zichzelf nadenken over hun toekomst en wat 
ze met hun werkzame leven willen. Dat is ook bij de vacatureruimte in onze organisatie te 
merken, bijna 2x zoveel als regulier. 
 
Loonsom 
Er is voor alle looncomponenten een eindejaarsprognose gemaakt. Die valt binnen de begro-
te loonsom.  
 
Ziekteverzuim 
 
 
   Ziekteverzuimpercentage  Meldingsfrequentie  
 
 Streef Werkelijk Streef Werkelijk 
2007 6 5,1 1,7 1,6 
2008 5,5  1,6  
- 1e kwartaal  6,3  0,6 
- 2e kwartaal  3,9  0,3 
 
 
Het gemiddeld ziektepercentage tot en met het tweede kwartaal is ongeveer vergelijkbaar 
met het percentage van 2007. Als deze lijn wordt doorgetrokken dan blijven we onder het 
streefpercentage van 5,5. 
 
Als de lijn van de meldingsfrequentie (het gemiddeld aantal ziekmeldingen per persoon per 
jaar) wordt doorgetrokken, wordt het streefgetal in geringe mate overschreden:  
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(0,6 + 0,3) x 2 t.o.v. 1,6. Om de doelstellingen voor dit jaar te halen, worden de richtlijnen van 
het ziekteverzuim-beleid nauwkeurig gevolgd. 
 
Reorganisatie 
 
Zoals eerder gerapporteerd, is in het eerste kwartaal de nieuwe hoofdstructuur vastgesteld. 
De nieuwe organisatie kent in de toekomst nog vijf afdelingen en de brandweer. De interne 
sollicitatieprocedure gericht op vervulling van de functies van afdelingshoofden en de 
Brandweercommandant is afgerond en heeft drie benoemingen opgeleverd. Voor de functies 
bij de nieuwe afdelingen Ontwikkeling en Beheer openbare ruimte zijn wij succesvol extern 
gegaan.  
De kwartiermakers voor de nieuwe organisatie hebben een afdelingsbeschrijving voor de 
nieuwe afdelingen gemaakt en hebben geadviseerd over het onderbrengen van taakvelden 
binnen deze afdelingen.  De locatie van een aantal taakvelden is nog volop in gesprek, mede 
op basis van aanvullend onderzoek. Een start is gemaakt met het maken van functie-
beschrijvingen en het onderzoek naar risicovolle bedrijfsprocessen. Met de vakbonden is 
overeenstemming bereikt over de procedure die gevolgd wordt bij de plaatsing en/of werving 
en selectie van het personeel. In de planning wordt er nog steeds van uitgegaan dat een 
aantal vitale bedrijfsprocessen per 1 januari vernieuwd zijn. Het volledig operationeel worden 
van de nieuwe organisatie vindt  hoogstwaarschijnlijk in het eerste kwartaal plaats. 
 
Klachtencoördinatie 
Het aantal geregistreerde klachten van 1 januari tot 1 september 2008 is 42. Ten opzichte 
van dezelfde periode 2007 betekent dit een afname van 11 klachten. 
 
In deze rapportage wordt volstaan met het geven van de aantallen. In het jaarverslag over 
2008 wordt uitgebreider ingegaan op de achtergronden van de soorten klachten en de wijze 
van afhandeling en activiteiten die worden ondernomen om de klachten te beperken. 
 
Van de 42 klachten zijn 3 nog in behandeling. 
 
De 39 afgehandelde klachten zijn ingedeeld in de volgende categorieën: 

• 1 beleid, ongegrond 
• 17 gedrag van ambtenaar, waarvan 10 ongegrond 
• 19 te laat of niet reageren op vraag, waarvan 3 ongegrond 
• 2 uitvoering van beleid, 1 ongegrond, 1 deels gegrond 

 
Van de 39 afgehandelde klachten zijn 

• 25 binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgerond 
• 14 binnen de wettelijke termijn van 6 plus 4 weken afgerond.  

 
Het behandelen en afhandelen van klachten is maatwerk. Onze insteek is om waar mogelijk 
een klacht informeel te behandelen. In de praktijk blijkt dit de meest effectieve en efficiënte 
manier. Het informeel behandelen van klachten is wettelijke toegestaan. Dat is bij 36 van de 
39 gevallen ook gebeurd. Belangrijk is dat de klager tevreden is.  
Er zijn 3 klachten formeel in behandeling genomen.  
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Paragraaf G. Lokale Heffingen 
 
Stand van zaken aanslagoplegging en uitvoering wet WOZ in 2008 
 
Aanslagoplegging 2008 
Met dagtekening 30 juni 2008 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen en de WOZ-
beschikking aangemaakt en op 3 juli per post verstuurd. Op 31 augustus is een tweede ko-
hier verzonden. 
 
In totaal 500 WOZ-objecten zijn nog geblokkeerd voor oplegging. Dit zijn objecten waar nog 
een procedure in 2007 loopt of een bouwvergunning is afgegeven. Deze worden in septem-
ber en oktober bijgewerkt. Dit moet resulteren in een 3e kohier over 2008 met dagtekening 31 
oktober 2008. 
 
Bezwaarschriften 2008 
In totaal zijn er 870 bezwaarschriften binnengekomen. Deze zijn als volgt te categoriseren: 

• Belastingbezwaren    164 
• Pro-forma bezwaren        53 
• Bezwaar i.v.m. stijging 2007   101 
• Bezwaar i.v.m. verlaging vorige tijdvak  160 
• Bezwaar i.v.m. plaatsing UMTS-mast   40 
• Bezwaar, diverse motivatie   352 

 
Voor het afhandelen van de bezwaren is een planning opgesteld die er op gericht is alle be-
zwaren, zoals wettelijk voorgeschreven, voor 31 december 2008 te hebben afgehandeld. 
 
Bestandsoptimalisatie WOZ administratie 
Op dit moment vindt een inventarisatie plaats in Egmond aan de Hoef, Egmond-Binnen en 
Egmond aan Zee van de bijgebouwen en de bijzondere kenmerken van circa 5.725 wonin-
gen. Daarnaast worden alle bouwvergunningen die nog niet verwerkt waren gecontroleerd 
en verwerkt. Het gaat om 619 stuks. 
Beide acties geven aan ons Woz-bestand een behoorlijke kwaliteitsimpuls. 
 
Herwaardering 2008 (peildatum 1-1-2008) 
De herwaardering 2008 is uitbesteed aan taxatiebureau Woztax. Voor dit traject is een plan-
ning opgesteld die er van uit gaat dat we de aanslagen en beschikkingen 2009 op 28 februari 
2009 kunnen verzenden. 
 
Gouw-IT 
Het niet tijdige kunnen verzenden van de aanslagen 2008 was toe te schrijven aan het niet of 
onvoldoende functioneren van de benodigde Stuf-tax functionaliteit.  
Inmiddels zijn de technische problemen binnen GOUW-IT opgelost en kunnen de aanslagen 
2009 tijdig worden opgelegd. 
 
Waarderingskamer 
Aan de Waarderingskamer is een brief verzonden waarin is toegelicht welke acties we on-
dernemen om de uitvoering van de Wet WOZ te optimaliseren. De Waarderingskamer heeft 
hier inmiddels op ambtelijk niveau positief op gereageerd. In het 4e kwartaal van 2008 vindt 
een reguliere inspectie plaats om te toetsen of de inspanningen hebben geleid tot de ge-
wenste kwaliteitsimpuls en of het oordeel van de Waarderingskamer over de uitvoering van 
de Wet WOZ herzien kan worden. 
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Inning belastingaanslagen 
Ongeveer 50% van de belastingplichtigen betalen via een automatische incasso. De automa-
tische incasso verloopt normaal. De laatste vervaldatum voor de niet-automatische incasso 
is 30 september 2008. Na deze datum kunnen we meer zeggen over het verloop van de in-
vordering.  
 
Opbrengsten belastingen per belastingsoort, stand tot en met eind augustus 2008 
 

nr prod.nr Belastingsoort 
Begr. 2008 
(na wijz.) 

Realisatie 
t/m aug 08

Nog op te 
leggen rest 
van het jaar 

Verwacht 
jaareinde 

Verschil 
jaareinde 

en begroot
1 6.215.01 Parkeergelden  2.355.985 1.179.725 1.176.260 2.355.985 0
2 6.215.02 Parkeernaheffingsaanslagen 387.600 192.208 195.392 387.600 0
3 6.215.02 Parkeervergunningen 290.180 139.425 150.755 290.180 0
4 6.732.01 Begrafenisrechten 391.240 131.610 259.630 391.240 0
5 6.725.01 Afvalstoffenheffing 4.100.696 3.984.258 86.438 4.070.696 -30.000
6 6.726.01 Rioolrechten 2.432.315 2.097.506 437.823 2.535.329 103.014
7 6.823.01 Bouwleges 846.007 560.935 285.072 846.007 0
8 6.931.01 OZB 6.590.105 6.188.026 402.079 6.590.105 0
9 6.935.01 Forensenbelasting 825.453 0 861.453 861.453 36.000

10 6.936.01 toeristenbelasting  1.350.000 0 1.520.000 1.520.000 170.000
11 6.937.01 Hondenbelasting 220.000 227.691 -7.691 220.000 0
12 6.939.01 Precariobelasting 78.029 0 78.029 78.029 0

  Totale belastingopbrengsten 19.867.610 14.701.385 5.445.239 20.146.624 279.014
 
Toelichting: 
 
Bij deze najaarsnota is per belastingopbrengst gekeken naar het verwachte jaareinde door te 
kijken naar wat we verwachten nog op te leggen of aan inkomsten te ontvangen. 
Hieruit blijkt dat er voor een aantal belastingsoorten een aanpassing op de begroting moet 
worden gemaakt. Het gaat om de afvalstoffenheffing, rioolheffing, forensenbelasting en toe-
ristenbelasting. De toelichting op deze mutaties vindt u respectievelijk onder programma 2 en 
9. 
Voor de overige belastingopbrengsten gaan we er vanuit dat we het bedrag dat begroot is, 
realiseren. 
De verwachting is dat de hondenbelastingopbrengsten nagenoeg eindigen op het begrote 
bedrag  omdat we vanuit de bezwarenafhandeling nog afboekingen verwachten. 
De parkeerinkomsten (nr. 1 en 2) zijn moeilijk in te schatten, omdat deze sterk afhankelijk 
zijn van externe factoren als het weer. 
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Paragraaf H. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 
Individuele maatschappelijke ondersteuning 
Wij hebben op 24 juni 2008 ingestemd met een compensatieregeling voor Hulp bij het huis-
houden, bestaande uit een tijdelijke toeslag van € 3,- per uur voor alle geleverde uren een-
voudige huishoudelijke hulp (Hh1) in 2008. Door een toeslag te verlenen, wordt zorgaanbie-
ders tijd en gelegenheid geboden om de contractuele afspraken na te komen en wachtlijsten 
voor Hh1 te voorkomen. 
 
Een nieuwe aanbesteding voor Hulp bij het huishouden is in voorbereiding. Op basis van drie 
regionale verkenningen en een bovenregionale bespreking (ambtelijk en bestuurlijk) opteren 
de gemeenten in Noord-Holland Noord opnieuw voor een gezamenlijke aanbesteding per 
2009. 
 
Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid + actieplan 2008 
In december 2007 heeft uw raad het beleidsplan MOV en het actieplan MOV 2009 vastge-
steld.  
 
Het actieplan 2008 is ontstaan uit de in het beleidsplan vastgestelde prioriteiten. Jaarlijks 
wordt een actieplan opgesteld en uitgevoerd om prioriteiten die zijn vastgesteld door uw raad 
vorm te geven.  
 
Tabel stand van zaken actieplan 2008 
 

Omschrijving Stand van zaken 
Verbeteren (openbaar) vervoer 
(incidenteel) 

Uitwerking vierde kwartaal 2008 

het realiseren van 2 extra speel-
voorzieningen in de komende 
planperiode  

Een van de twee speelvoorzieningen is gereali-
seerd, namelijk het verharden van het voetbalveld 
nabij Frats. De tweede is nog onderwerp van ge-
sprek met de omwonenden van het Brederodepark 
Bergen.   

Versterken rol wijkverenigingen Een tweede coördinator voor het wijkgericht wer-
ken is aangesteld.  

Accent op ambulant jongeren-
werk 

In het traject met de SWB tot beleidsgestuurde 
contractfinanciering wordt hieraan vorm gegeven.  

Beïnvloeden leefstijl Uw raad heeft in december 2007 aanvullende fi-
nanciële middelen beschikbaar gesteld om alle 
kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs 
preventieprojecten in het kader van alcohol en 
drugs te laten volgen. Dit wordt uitgevoerd door de 
GGD en de SWB. Inmiddels is een start gemaakt 
met de projecten.  

Ontwikkelen buurtnetwerk en 
opvoedingsteunpunt 

Het buurtnetwerk Bergen is eveneens gestart. De 
voorbereidingen voor de start van tweede steun-
punt in Bergen zijn getroffen. In het vierde kwartaal 
wordt een start gemaakt.  

Mantelzorgondersteuning Door een subsidie aan Humanitas wordt onder an-
dere via publiciteitscampagnes extra aandacht be-
steed aan mensen die mantelzorg verlenen. Man-
telzorgers kunnen gebruik maken van het steun-
punt mantelzorg.  

Woningaanpassingen (inciden-
teel) 

Uitwerking vierde kwartaal 2008  
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Preventie gevaarlijke stoffen Uitwerking vierde kwartaal 2008 
Sportbeleid Door het vaststellen van de sportnota in januari 

2008 is er ruimte gecreëerd voor de harmonisatie 
van de sportsubsidies.  

Regionaal beleid In het kader van de overgangsregeling AWBZ is dit 
bedrag deels toegekend aan de organisaties die 
daarbij in het verleden ook betrokken waren, alleen 
nu gefinancierd worden vanuit de gemeente.  

 
Oprichten WMO-raad 
Op dit moment wordt gewerkt aan de (wettelijk verplichte) verordening voor de WMO-raad. 
Hierbij wordt de gemeente ondersteund door een derde. In het vierde kwartaal 2008 of het 
eerste kwartaal 2009 wordt de verordening aan uw raad aangeboden.  
 
Stichting Welzijn Bergen 
In het voorjaar van 2008 is het herstructureringstraject van het welzijnswerk in Bergen ge-
start. Dit traject bestaat uit de volgende stappen: 
 
Beschrijven van de zogenaamde ‘nulsituatie’ van de SWB waarbij: 
1. De huidige werkprocessen in beeld worden gebracht; 
2. Beoordeling van de huidige administratieve organisatie van de SWB; 
3. Beoordelen/toepassen van de verschillende instrumentaria; 
4. Herijken gemeentelijk beleidskader in het kader van toe te passen BCF systematiek. 
5. Het afstemmen van vraag ( gemeentelijk interventiekader/prestaties) en aanbod SWB 

      ( producten en arrangementen). 
6. Opstellen definitieve producten. 
7. Inrichten van de werkprocessen. 
8. Opschaling van de SWB in het kader van beperken kwetsbaarheid en vergro- 

      ten efficiency. 
 
In september zijn de eerste vijf stappen afgerond, zodat in de laatste maanden van 2008 de 
opschaling kan worden voorbereid. Dit wordt vertaald in een overeenkomst over de produc-
ten die wij in 2009 voor de uitvoering van het welzijnsbeleid willen afnemen. Voor de beoor-
deling van de producten die wij willen afnemen is aan hand van het beleidsplan MOV 2008-
2011 de concept notitie Herijking welzijnsbeleid Bergen opgesteld. Deze notitie wordt gelijk-
tijdig met het resultaat van het herstructureringstraject, het productenboek 2009 en de BCF-
overeenkomst aan uw raad van december aangeboden.  
 
Het krediet dat uw raad heeft overgeheveld voor de herstructurering van de Stichting Welzijn 
Bergen is gebruikt om dit traject te laten plaatsvinden. 
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Bijlage 1 Voortgang investeringen (planning) 
 
In dit overzicht zijn alle lopende investeringen weergegeven in een balkenplanning. Op deze 
manier maken wij inzichtelijk in welke fase de verschillende projecten zich bevinden en wan-
neer wij verwachten dat de projecten zijn afgerond.  
 
Zoals u ziet lopen sommige investeringen administratief langer door. Dit heeft te maken met 
contractuele afspraken over inboet, nazorg, etc. 

    
 

53



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 

 
 

    
 

54



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 
 

                                                                  55 

Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 
 

                                                                  
 
 

55 
 

 
 



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 

 

    
 

56 



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 
 

                                                                  57

Bijlage 2 Voortgang investeringen (financieel) 
 
Vanwege de overzichtelijkheid wordt alleen van de investeringen waarvan de verwachting is 
dat ze niet in 2008 worden afgerond òf een bijzonderheid te melden is de financiële voort-
gang inclusief een beknopte inhoudelijke toelichting getoond.  
De totale lijst ligt ter inzage.  
 
De investeringen zijn hiervoor gesplitst  in investeringen van 2007 en eerder en 2008. 

 
 



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 

 
 

    
 

58



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 
 
 

 

                                                                  
 
 

59



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 

    
 

60



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 
 

                                                                  
 
 

61



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 

    
 

62



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 

    
 

63



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 

 
 

    
 

64



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 

 

 

    
 

65



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 

 

    
 

66



Gemeente Bergen   Najaarsnota 2008 
 
 

                                                                  67

Bijlage 3 Voortgang overgehevelde exploitatiebudgetten 
 
In dit overzicht zijn de overgehevelde exploitatiebudgetten opgenomen. 
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Bijlage 4 Openstaande bezuinigingsopdrachten na de PPN 2008 
 
Uitbesteding werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie\samenwerken met 
Alkmaar (€ 200.000,--) 
In 2008 is het niet gelukt het bedrag dat was opgenomen op de stelpost voor ‘uitbesteding’ 
van € 200.000 te realiseren. Van deze € 200.000 is met ingang van 2009 een bedrag van 
€19.500 structureel ingevuld door middel van efficiency maatregelen buitendienst.  
Wij hebben de discussie met uw raad over het te volgen traject afgewacht, voordat wij het 
onderzoek zijn gestart naar mogelijk uit te besteden diensten. Uit de discussie met uw raad 
is naar voren gekomen dat bezuinigingen niet de voornaamste component zijn bij het uitbe-
steden, maar dat het vooral gaat om het maken van een kwaliteitsslag.  
Het college neemt in beraad of gezien deze besluitvorming door uw raad de stelpost ad  
€ 180.500 nog in de huidige vorm moet blijven bestaan of dat deze stelpost volgend jaar 
moet worden afgeraamd. 
 
Formatiereductie door doorvoeren deregulering bouwvergunningen (1 fte) (€ 50.000,--) 
De bezuiniging van € 50.000 is dit jaar incidenteel gerealiseerd via de vacatureruimte en op-
gevangen via het totaal van de loonkosten en door het inzetten van de vergoeding die is ont-
vangen voor de detachering van de coördinator RO. Bij het nieuwe beleid in de begroting 
doen wij u een voorstel voor het starten van het proces van dereguleren. Dan wordt ook ge-
zocht naar een structurele formatiereductie.  
 
Samenvoegen welstandscommissie en CCK (€ 20.000,--) 
Ons college heeft de cultuurhistorische Nota Bergen 2008-2018 in voorbereiding. Wij streven 
er naar deze nota nog in 2008 aan uw raad voor te leggen. Het onderzoek naar het samen-
voegen van de welstandcommissie en de CCK is daarin één van de uitgangspunten. Het on-
derzoek vindt in 2009 plaats, waardoor de voorgenomen bezuiniging in 2008 niet is gehaald. 
 
Reclamebelasting (PM) 
Wij hebben besloten deze opdracht in te trekken. In de programmabegroting 2009 worden de 
achtergronden van dit besluit toegelicht.  
 
Reddingsbrigades overbrengen naar de Veiligheidsregio’s (PM) 
Wij hebben besloten deze opdracht in te trekken. In de programmabegroting 2009 worden de 
achtergronden van dit besluit toegelicht. 
 
Centralisatie werven (PM) 
De uitvoering van deze opdracht is afhankelijk van de besluitvorming rondom de centralisatie 
van de werven. Eind 2008, begin 2009 is hierover meer bekend. 
 
Verkoop kunstbezit (€ 200.000,-- incidenteel) 
De ontwikkelingen met betrekking tot het museaal centrum hebben er toe geleid dat eerst 
een collectieplan wordt opgesteld waarmee een weloverwogen oordeel kan worden gegeven 
over de af te stoten kunst. Dit collectieplan is in het voorjaar van 2009 gereed. De voor 2008 
geraamde incidentele opbrengst uit de verkoop van kunst wordt daarom doorgeschoven naar 
2009. 
 
Strand extra opbrengst generen (PM) 
De door uw raad vastgestelde strandnota wordt op dit moment uitgewerkt. In de loop van 
2009 kan worden bezien of er extra inkomsten mogelijk zijn.  
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Afstoten onroerend goed en voeren actief grondbeleid (PM) 
Wij hebben besloten deze opdracht in te trekken. In de programmabegroting 2009 worden de 
achtergronden van dit besluit toegelicht. 
 
Gevolgen invoering IHP (€ 70.000,--) 
Het IHP en dan met name jaarschijf 2009 is geactualiseerd. De zomermaanden zijn gebruikt 
om in overleg met de schoolbesturen de nieuwe aanvragen te behandelen. De schoolbestu-
ren hebben ingestemd met het nieuwe programma. Deze wordt uiterlijk in november door 
ons college vastgesteld.  
De bedragen die zijn opgenomen in de begroting 2009 zijn toereikend om de nieuwe aan-
vragen te dekken.  
De bezuiniging op het Onderwijs Huisvestingsplan 2008 wordt gerealiseerd. In de program-
mabegroting 2009 wordt dan ook voorgesteld deze opdracht te schrappen omdat hij is uitge-
voerd. 
 
Differentiatie prijsstijgingen bij alle programma’s (€ 20.000,--) 
Deze opdracht is in 2008 en voor 2009 en verder uitgevoerd. Bij de begroting 2009 wordt 
een overzicht gegeven van de posten waarbij een verhoging heeft plaatsgevonden in ver-
band met prijscompensatie. Deze opdracht kan dan ook geschrapt worden. 
 
 
Overzicht openstaande opdrachten voor 2009 
• Uitbesteding werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie \ samenwerken met  
      Alkmaar (€ 181.000,--) 
• Formatiereductie door doorvoeren deregulering bouwvergunningen (1 fte) (€ 50.000,--) 
• Samenvoegen welstandscommissie en CCK (€ 20.000,--) 
• Centralisatie werven (PM) 
• Verkoop kunstbezit (€ 200.000,-- incidenteel) 
• Strand extra opbrengst genereren (PM) 
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