
Perspectiefnota 2008 
 
Beantwoording van openstaande technische vragen en vragen uit de raadsbrede commissievergadering van 9 juni 2008 
 
Technische vragen: 
 
Ingediend door Vraag Ambtelijke afdoening 
PvdA - André van der 
Leij 

Wijkgericht werken  
Kan ik een statuslijst ontvangen waarin per 
wijkvereniging inzichtelijk wordt welke 
wijkverenigingen er bestaan, waar nog problemen zijn 
met de voortgang van wijkverenigingen en in welke 
wijken het wijkgericht werken wel en niet goed loopt.  

Een lijst van alle wijkverenigingen is als bijlage 1 bij 
deze beantwoording gevoegd. 
 
In maart 2007 is de evaluatie van het wijkgericht 
werken in de raad behandeld. De evaluatie geeft 
duidelijk inzicht over de zaken, die goed lopen en de 
verbeterpunten in het wijkgericht werken. Deze 
verbeterpunten worden in zijn algemeenheid ervaren 
door alle wijkverenigingen en betrokken medewerkers. 
De belangrijkste knelpunten in het wijkgericht werken 
zijn de communicatie tussen bewoners en gemeente. 
Er is onduidelijkheid in wanneer en op welke wijze 
bewonersverenigingen betrokken zijn bij beleids- en 
planvorming. En een tweede belangrijk punt is dat de 
uitvoering van de vastgestelde wijkplannen de 
afgelopen jaren is gestagneerd vanwege de financiële 
situatie van de gemeente en onvoldoende inbedding 
van de wijkplannen in de afdelingsplannen en 
organisatieplanning.  
 
De evaluatie is als bijlage 2 bij deze beantwoording 
gevoegd. 

PvdA - André van der 
Leij 

Wijkgericht werken 
Kan ik een algemene voortgangsrapportage met 
betrekking tot wijkgericht werken ontvangen waarin 
inzichtelijk is wat de afgelopen periode is bereikt ten 
aanzien van wijkgericht werken.  

Ook hier willen we verwijzen naar de evaluatie (bijlage 
2) van 2007. Daarnaast kunt u de conceptnotitie 
kaders wijkgericht werken tegemoet zien. In het najaar 
is de participatienota gepland. Deze notities zijn 
uitvloeisel van de evaluatie 2007 en zullen een 
handvat zijn voor organisatie en bewonersorganisaties 
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om het wijkgericht werken te verdiepen en waar nodig 
te verbeteren.  
Daarnaast vindt een reorganisatie plaats waarbij het 
wijkgericht werken structureel in de organisatie 
ingepast zal worden. We beogen daarmee een 
dusdanige verbeterslag te maken dat de inbreng van 
buiten naar binnen, en dus ook van 
bewonersverenigingen, beter landt in de organisatie.  

PvdA - André van der 
Leij 

Wijkgericht werken 
Kan ik een overzicht ontvangen van gegevens van de 
wijkschouwen. Wat zijn de resultaten, waar liggen de 
problemen, wat blijft liggen?  

De wijkschouwlijsten zijn als bijlage 3a t/m 3j bij deze 
beantwoording gevoegd.  
Het knelpunt bij de afhandeling van de wijkschouwen 
was dat we de zogenaamde A-punten niet binnen de 
termijn afhandelden en we soms niet goed 
communiceerden over de afhandeling van de punten.  
We hebben daar een verbeterslag gemaakt. De lijsten 
worden maandelijks geactualiseerd (met 
afhandelingen en bijstellingen) en door de 
projectleiders besproken met de bewoners-
verenigingen. Het resultaat is dat de lijsten steeds 
korter worden. In Egmond-Binnen wordt dit jaar zelfs 
geen wijkschouw gehouden vanwege gebrek aan 
punten. 

VVD - Tammo 
Meedendorp 

Wijkgericht werken 
Graag ontvang ik meer informatie over de kaders met 
betrekking tot wijkgericht werken. Hoe komt men 
bijvoorbeeld tot de kaders op gebied van oprichten van 
een wijkvereniging en tot de dekking en spreiding van 
de verenigingen. Blijven er bijvoorbeeld blinde vlekken 
bestaan?  

De conceptnotitie kaders voor wijkgericht werken kunt 
u binnenkort tegemoet zien. Uitgangspunt bij het 
wijkgericht werken is dat het van onderaf ontstaat. We 
hebben geen vastgestelde wijkgrenzen. In de praktijk 
is de huidige indeling van wijken en bewoners-
verenigingen geen probleem. Een overzicht van het 
aantal verenigingen is bijgevoegd. Er zijn nog enkele 
witte vlekken binnen het wijkgericht werken. Dat zijn: 

1. Westdorp (Bergen) 
2. Bergen-zuid van 

Maesdammerlaan/Nesdijk/Dirk 
Klompweg/Dorpstraat/Spaansche Pad 

Bergen-west  
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Ingediend door Vraag Ambtelijke afdoening 
  3. Duinweg/Landweg/Russenweg/Breelaan 

4. Bergen-oost Churchilllaan/Landweg/Kerkedijk/ 
      Oudtburghweg.  
 

De rest van Bergen is gedekt met bewoners-
verenigingen. In Catrijp is er geen vereniging maar 
hebben we wel contactpersonen. 

PvdA - Karin Kindt Dienstverlening  
Inzage nota’s. Nota’s, die 6 weken ter inzage moeten 
liggen, zijn nu uitsluitend op het gemeentehuis ter 
inzage. Kunnen deze nota’s ook in de wijksteunpunten 
(bibliotheken) ter inzage worden aangeboden?  

Als bijlage 4 hebben wij de beantwoording van 
schriftelijke vragen 20 november 2007 bijgevoegd. 
Daar is uitgebreid op dit onderwerp ingegaan. Wij 
vragen binnen de organisatie opnieuw aandacht voor 
het ter inzage leggen van nota’s.  
U kunt binnen het presidium aandacht vragen voor het 
ter inzage leggen van stukken door uw griffie. 

PvdA - Karin Kindt APV beleid  
Openbare plakplaatsen. Op dit moment zijn er geen 
openbare plakplaatsen aanwezig binnen de gemeente 
Bergen. Is het mogelijk dat er bijvoorbeeld één 
openbare plakplaats per dorpskern wordt 
aangewezen.  

Wordt meegenomen bij de herziening van de APV. 

PvdA – Karin Kindt Verkeer en vervoer 
Verkeersmaatregel hoek Voorstraat / Trompstraat bij 
supermarkt ‘Super de Boer’. Als je uit de 
parkeergarage van de supermarkt komt kun je hier 
uitsluitend rechts af. Dit geeft een hinderlijke en 
gevaarlijke situatie. Kan deze situatie worden 
aangepast?  

Het éénrichtingsverkeer stukje Voorstraat tussen de 
uitrit Parkeergarage en de Trompstraat wordt 
besproken in de werkgroep verkeer. Nut en noodzaak 
van deze oplossing worden bekeken.  Na positief 
advies werkgroep wordt voorgesteld aan het college 
dit op te heffen. 
 

GroenLinks – Alwin 
Hietbrink 

Professionalisering welzijnswerk 
Pagina 48 van de perspectiefnota wordt bij de 
professionalisering welzijnswerk gesproken over een 
bedrag van € 61.000. Bij de aanvraag 2009 en 
toekenning 2008 zit een verschil van ruim € 20.000,-- 
wat is de reden van dit verschil?  

Vraag is mondeling afgedaan op 9 juni. 
Er wordt € 61.000,00 extra gevraagd. Het verschil ad  
€  20.000,00 is terug te voeren op de indexering die 
elders is opgenomen. Overigens betreft het een 
indicatie van de subsidieaanvraag voor 2009. 
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(Politieke) vragen uit de raadsbrede commissie: 
 
Gesteld door Vraag Reactie college 
GroenLinks Alwin 
Hietbrink 

Hoe heeft de besluitvorming rondom de hoofdlijnen 
plaatsgevonden. 

In de raadsvergadering van 21 maart 2006 is het 
hoofdlijnenakkoord aangenomen met 18 voor en 4 
stemmen tegen. De tegenstemmen waren van 
GroenLinks, D66 en BOBbes. De heer Houtenbos was 
afwezig bij deze vergadering. 
 
De uitwerking van de hoofdlijnen is voor kennisgeving 
aangenomen door de raad. Tijdens de 
raadsvergadering van 27 juni 2006 is besloten de 
uitwerking als onderlegger te gebruiken voor de 
discussie tijdens de heidagen van september 2006. 

 
Toezeggingen: 
 
Onderwerp en steller Toezegging en portefeuillehouder Afdoening  
Mei-circulaire 
CDA - Loek Ooijevaar 

Jan Stam: de raad krijgt voor behandeling van de 
perspectiefnota een analyse van de mei-circulaire. 

De analyse wordt separaat aan uw raad verstrekt. 

Jeugd en Jongeren 
CDA Nico Groot 

Adri Plomp: bespreekt met Nico Groot de wijze van 
participatie door jeugd- en jongerenwerkers en 
wijkverenigingen bij het in kaart brengen van de 
problematiek rond jongeren. 

Aan het  collegesecretariaat wordt gevraagd om een 
afspraak te maken 
 

Hoofdlijnen 2006-2008 
GroenLinks Alwin 
Hietbrink 

Jan Stam: probeert een overzicht te leveren waarin de 
onderbouwing is gegeven voor de wijziging van de 
hoofdlijnen 2006 naar de hoofdlijnen 2008 

Is als bijlage 5 bij deze beantwoording gevoegd. 

Kunst en cultuur 
PvdA – Andrë van der 
Leij 

Adri Plomp: de raad ontvangt een overzicht van de 
voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen om 
onder de noemer kunst en cultuur gerelateerde 
projecten te vallen. 

Hieraan kunnen we niet voldoen als het gaat om 
individuele kaders. De kaders zijn opgenomen in de 
beleidsnota 2004-2008. De afdeling welzijn is bezig 
met een nieuwe nota Kunst en Cultuur, maar dat zal 
niet eerder dan 2009 zijn, omdat o.a. de ontwikkeling 
van het Museaal centrum daarin een grote rol speelt. 
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Onderwerp en steller Toezegging en portefeuillehouder Afdoening  
Groot onderhoud 
wegen 
PvdA André van der 
Leij 

Jan Stam: bij de begroting is inzichtelijk wat de totale 
kosten voor het onderhoud van de wegen is. 

Bij de begroting wordt dit inzichtelijker. 

 
Overige aanpassingen van of toevoegingen aan de perspectiefnota: 
 
Onderwerp Aanpassing of toevoeging Afdoening  
Bladzijde 19  
Wmo 
Professionalisering 
Welzijnswerk 

In de tabel staat ten onrechte dat dit een autonome 
ontwikkeling is, terwijl het nieuw beleid is. In de 
bijlagen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen is 
dit onderdeel wel juist opgenomen.  

Is gewijzigd in de tabel. Zie bijlage 6, bladzijde 19 van 
de perspectiefnota. 

Raadsbesluit bij 
perspectiefnota 

Er wordt een beslispunt toegevoegd aan het 
raadsbesluit over de hoofdlijnen. 

Aangepast raadsbesluit is aangeleverd bij de stukken 
voor de vergadering van 26 juni 2008. (bijlage 7)

Bladzijde 29 
indexeringen 

Het * onderaan de bladzijde spreekt alleen van 
loonkosten. Dit is onjuist, de indexeringen gaan over 
veel meer posten. Zie ook bladzijde 27. 

* Is verwijderd.  Zie bijlage 8, bladzijde 27 van de 
perspectiefnota.  

Bladzijde 31 en 69 
Projecten riolering 

Het gaat om de Kruidenbuurt en niet om de 
Onkruidenbuurt. 

Tekstuele aanpassing  is doorgevoerd. Zie bijlage 9a 
en 9b, bladzijde 31 en 69 van de perspectiefnota. 

Bladzijde 28 Toevoeging onder 4.4 op basis agendapunt 11 cie BZ 
van 11 juni 2008: in de reactie van het college op de 1e 
wijziging van verordening art. 212 is een extra 
gewenste wijziging van de afschrijvingstermijn 
opgenomen. De Raad dient deze wijziging in bijlage 1 
van de Nota Activabeleid formeel te bevestigen. 
Daarom is onder paragraaf 4.4 een korte uitleg 
gegeven. 

Tekstuele aanpassing  is doorgevoerd. Zie bijlage 10, 
bladzijde 28 van de perspectiefnota. 
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