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kopie aan :  
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Openstaande vragen na technische behandeling jaarrekening op 14 april 2009 
 
Vraag 1  
Johan Hoogendoorn van BOBbes en Thijs Bijl van GB 
 
a. Worden de gewerkte uren van ambtenaren doorbelast aan de bestemmingsplannen? 

Antwoord 
In 2008 zijn uren van ruimtelijke ordening en de frontoffice toegerekend aan het product 
bestemmingsplannen. Het gaat in totaal om een bedrag van € 764.804,-. uitgedrukt in formatie 
komt dit neer op 7,03 fte. Hieronder wordt dit nader uitgesplitst: 
 
Kosten Bestemmingsplannen (doorbelasting qua uren)     
     netto-uren per 1,0 fte 1440 
afdeling uren totaalbedrag uitgedrukt in formatie     
Frontoffice 3.516 246.776 2,44     
RO 6.600 518.028 4,58     
totaal 10.116 764.804 7,03     
 
Naast de urentoerekening was er in 2008 ook een budget opgenomen voor de inhuur van 
externen onder het product bestemmingsplannen. Totaal was een bedrag begroot van  
€ 90.420,-. De realisatie bedroeg € 90.779  
 
Kosten Bestemmingsplannen (externen)    
Externen budget opgenomen onder bestemmingsplannen 2008    
         
begroot werkelijk        

90420 90779,2 -359,16       
 

 



 

 
b. Verder wil men inzicht in de voortgang van de bestemmingsplannen met planning en of het 

beschikbaar gestelde budget toereikend is. 

Antwoord 
Op grond van het hoofdlijnenakkoord worden gedurende deze collegeperiode 6 plannen 
vastgesteld. 
Bergen Zuid is vastgesteld. Schoorl – Dorpskern en omliggende kernen wordt in juni 
aanstaande vastgesteld en Landelijk Gebied Noord wordt volgens planning in oktober 
vastgesteld. Ook de plannen Bergen aan Zee en Egmond aan Zee – Centrum en Boulevard 
worden volgens planning in het najaar van 2009 dan wel het voorjaar van 2010 vastgesteld.  
 
Het plan Bergen Centrum wordt door de herijking van het Masterplan Bergen Centrum en het 
nog te bespreken parkeerbeleid rond september van dit jaar opgepakt. De vertraging heeft 
wellicht tot gevolg dat dit plan niet voor maart 2010 wordt vastgesteld. Dit is al door  wethouder 
Plomp aan de commissie bestemmingsplannen meegedeeld. 
 
Er is voldoende budget.  
 
Vraag 2  
Hans Haring GB 
 
a. Wat is de huidige stand van zaken van het JOEB-gebouw?  
b. Is er al een oplossingsrichting uitgewerkt? (pagina 27, 2e alinea) 
 

Antwoord 2 
Het ambtelijk onderzoek is afgerond, uit de bevindingen van dit onderzoek is een drietal opties 
uitgewerkt welke met de direct betrokkenen worden besproken (april 2009). Naar aanleiding 
van deze gesprekken wordt het voorstel opgesteld en voor besluitvorming voorgelegd aan het 
college en de raad, respectievelijk 19 mei en 23 juni 2009.  
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