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Inleiding
In de raadsvergadering van 21 april 2009 hebben wij aangegeven dat wij in deze
perspectiefnota terugkomen op het instellen van een bestemmingsreserve. In de jaren na de
fusie hebben wij vaak en veel met elkaar gesproken over het sluiten, dan wel bouwen van
nieuwe voorzieningen voor onze inwoners en onze gasten. Die gesprekken en ook de
besluitvorming daarover werden grotendeels beïnvloed door de beperkte financiële middelen.
Nu is het altijd goed om rekening te houden met de middelen, maar wat ons betreft niet als
invalshoek voor het gesprek of het formuleren van een visie. Nu wij kunnen spreken van een
gezonde financiële huishouding, willen wij een gedeelte van onze middelen bestemmen om dan
ook met elkaar een gezonde inhoudelijke discussie te kunnen voeren over het voorzieningen
niveau van de gemeente Bergen. Een bestemmingsreserve kan onze gemeente de ruimte
geven om initiatieven uit te werken en te realiseren.
Bestemmingsreserve Voorzieningen Gemeente Bergen
De bestemmingsreserve moet ons de financiële ruimte geven om initiatieven rondom de
voorzieningen uit te kunnen werken en te realiseren. Bij de realisatie dient niet alleen aandacht
te worden gegeven aan het fysieke gebouw, maar net zo belangrijk is het scheppen van een
(financieel) kader waarbinnen activiteiten ook daadwerkelijk in de nabije toekomst kunnen
worden ontplooid.
De kern van de bestemmingsreserve moet duurzaamheid zijn. Duurzaam in de zin van
levensloop- en groeibestendig: voorzieningen die zo op de toekomstige ontwikkelingen zijn
voorbereid dat ze gedurende de totale economische levensduur optimaal kunnen worden
ingezet voor onze inwoners en onze bezoekers. Daarnaast dienen de voorzieningen zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de kernkwaliteiten van onze gemeente.
Voeding van de reserve
De voeding van de bestemmingsreserve kan op verschillende manieren. Ons voorstel is om als
startkapitaal een deel van de te verwachten rekeningoverschotten 2009 (1 miljoen) en 2010 (0,5
miljoen) te reserveren. De mogelijke opbrengst van de aandelen Nuon kan (gedeeltelijk) aan
deze reserve worden toegevoegd. Ook de structurele vrijval van kapitaallasten van de
Watertoren zijn een mogelijke voedingsbron. Tenslotte kan in latere jaren, bij ontwikkelingen
waar naast voorzieningen ook grond wordt vrijgespeeld voor woningbouw, per geval gekeken
worden of een storting in deze reserve op zijn plaats is.
Uitname uit de reserve
Een beroep op deze reserve loopt via een raadsbesluit. Uw raad heeft te allen tijde het laatste
woord over de inzet en/of het bestaan van deze reserve.
Voorbeelden
Hoewel de discussie over de bestemmingsreserve op hoofdlijnen dient te geschieden, wil ons
college aan de hand van enkele voorbeelden, onderverdeeld in beleidsvelden, aangeven welke
voorzieningen in aanmerking zouden kunnen komen voor bekostiging uit deze reserve.
- Onderwijs
Te denken valt aan brede schoolontwikkelingen in Egmond aan den Hoef en Schoorl/Groet.
- Sport en recreatie
Te denken valt aan samenwerkingsverbanden tussen de voetbalverenigingen (bijvoorbeeld
Zeevogels en Egmondia), maar ook een droge en /of natte sportvoorziening in Egmond aan
Zee. In dit verband kan ook gedacht worden aan een regionale voorziening op het terrein

van wandelen, joggen, mountainbiken en dergelijke. Eén en ander in aansluiting op de grote
jaarlijkse evenementen in onze gemeente.
49
50
- Jeugd en jongeren
Te denken valt aan het jongerencentrum in Egmond Binnen (JOEB-gebouw).
- Sociaal / cultureel
Te denken valt aan een dorpshuis ontwikkeling Schoorl / Groet (Blinkerd).
- Kunst en cultuur
Te denken valt aan het Centrum voor Kunst en Cultuur.
Deze opsomming is zeker niet uitputtend bedoeld. Wij gaan graag met uw raad in gesprek over
het instellen van de bestemmingsreserve Voorzieningen Gemeente Bergen. Een gesprek
waarbij de instemming van uw raad voor het instellen van deze reserve gevraagd wordt. Het
benoemen van de voorzieningen die met gebruikmaking van deze reserve tot stand kunnen
worden gebracht, kan dan later aan de orde komen.
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