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Onderwerp Kosten participatietraject Structuurvisie Landelijk Gebied (SVLG) 
 
De vragen zijn gericht op: 
- de juiste hantering van de budgetregels 
- de actieve informatieplicht van het College 
- de bestuurlijke sturing en controle op de portefeuille Financiën 
 

Vragen De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie: 
 
Budgetregels 
 
1. Is in de oorspronkelijke begroting van januari 2009 voor de 

Structuurvisie Landelijk Gebied een bedrag opgenomen voor 
een tweetal conferenties (visieconferentie en Bergen spreekt)?

2. Zo ja, hoe verklaart het College de uitspraak in het memo van 
22 september dat de congreskosten niet meebegroot waren?  

3. Klopt het dat de €20.000 die nu zijn ingezet voor de 
Structuurvisie Landelijk Gebied en die zijn weggehaald bij het 
budget wijkgericht werken en communicatie geboekt staat op 
programma 1?  

4. Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de afspraak dat het College 
alleen budgetten binnen programma’s mag overhevelen en 
niet tussen programma’s?   

5. Wanneer legt u aan de raad de begrotingswijziging voor om de 



bedragen zoals genoemd onder vraag 3 over te hevelen? 

6. Welke andere mogelijkheden heeft het College nog onderzocht 
om de overschrijding te dekken?  

7. Staat het budget voor de Structuurvisie Landelijk Gebied op 
hetzelfde product als de budgetten 2009 voor ruimtelijke 
plannen?  

8. Kan het College toelichten waarom begroten van het 
vervolgproces “moeilijk, zo niet onmogelijk” is? 

9. Welk bedrag is in de begroting voor 2010 opgenomen voor de 
Structuurvisie Landelijk Gebied? 

Informatieplicht 

10. Klopt het dat de portefeuillehouder “rond begin augustus” op 
de hoogte was van de overschrijding van het budget, zoals hij 
stelde in de Algemene Raadscommissie van 10 november 
2009? 

11. Op welk moment is het College door de portefeuillehouder 
geïnformeerd over de overschrijding van het budget 
Structuurvisie Landelijk Gebied? 

12. Is het College van mening dat een overschrijding van meer 
dan €25.000 direct aan de raad dient te worden gemeld? 

13. Zo ja, waarom heeft het College dan vijf tot zes weken 
gewacht alvorens de raad te informeren? 

14.  Volgens verordening 212 moet het College diensten die 
worden aangekocht boven een drempelbedrag van €45.000 
eerst voorleggen aan de raad. Medio augustus werd duidelijk 
dat de kosten voor het opstellen van een voorontwerp 
structuurvisie €110.000 euro zouden bedragen (memo 
22/09/09, p. 2). Waarom heeft het College deze kosten niet 
voorgelegd aan de raad alvorens over te gaan tot 
besluitvorming? 

15. Hoe verhoudt de uitspraak dat de overschrijding van het 
budget “rond begin augustus” bekend was zich met de 
uitspraak in het memo dat half augustus bekend werd dat de 
kosten van de voorontwerp structuurvisie op ongeveer 
€110.000 werden geraamd? 

Bestuurlijke sturing en controle 

16. Hoe heeft de budgetbewaking van maart 2009 tot augustus 
2009 plaatsgevonden? 



17. Hoe is de portefeuillehouder geïnformeerd door de 
budgetbeheerder en/of budgethouder over het uitgavenverloop 
van maart tot augustus 2009? 

18. Wat heeft de portefeuillehouder gedaan met de informatie die 
hij ontving over het uitgavenverloop van maart tot augustus 
2009? 

19. In 2008 is de gemeente door het later opleggen van de 
belastingaanslagen over dat jaar 150.000 euro misgelopen 
door rentederving. Dit jaar wordt de raad geconfronteerd met 
een forse overschrijding van 120.000 euro op het dossier 
Structuurvisie Landelijk Gebied. Beide gebeurtenissen vallen 
onder de verantwoordelijkheid van dezelfde portefeuillehouder. 
Hoe beoordeelt het College deze gebeurtenissen?  

20. Is het College van mening, deze twee incidenten samen 
beschouwend, dat er sprake is van een gebrek aan 
verantwoordelijkheid voor de budgetbewaking en/of een 
gebrek aan bestuurlijke aansturing en controle op de 
gemeentelijke financiën? Zo nee, zou het College dan willen 
aangeven welke kwalificatie zij wel adequaat acht? 

21. Deelt het College de zorgen van de informateurs over de 
combinatie van de portefeuille Financiën en Ruimtelijke 
Ordening (zie onder Feiten, no. 1)? Zo ja, welke conclusies 
trekt het College hier uit. 

 
Toelichting  

Aanleiding:  
 
Op 22 september verstuurde de portefeuillehouder Ruimtelijke 
Ordening en Financiën een memo naar de raad over de 
Structuurvisie Landelijk Gebied. Hierin wordt de raad 
geïnformeerd over een forse overschrijding van het budget dat 
door de raad beschikbaar is gesteld. De beantwoording van 
vragen over dit memo in de Algemene Raadscommissie van 10 
november 2009 roept vragen op over de handelwijze van de 
verantwoordelijke portefeuillehouder en meer in algemene zin over 
de mate van bestuurlijke aansturing en controle op de 
gemeentelijke financiën.  
 
Doel:  
 
Duidelijkheid krijgen over de vraag of de wethouder zich heeft 
gehouden aan de afspraken die er bestaan over het informeren 
van de raad en het overhevelen van budgetten tussen en binnen 
programma’s. Ook wil GroenLinks duidelijkheid krijgen over de 
vraag of er wel voldoende bestuurlijke sturing is op de portefeuille  
financiën.  
 



Feiten: 
 
1. In het verslag van de informateurs over de Collegevorming van 

de gemeente Bergen (13 maart 2006) wordt gesteld dat zij zich 
zorgen maken over de combinatie van de portefeuilles 
Ruimtelijke Ordening en Financiën  in één hand. “Wij maken 
ons wel zorgen over de werkdruk die dat voor de betrokken 
wethouder met zich mee zal brengen”. 

2. Op 11 maart 2008 wordt de commissie Bestuurlijke Zaken 
geïnformeerd over de financiële gevolgen van het later 
opleggen van de belastingaanslagen 2008. Deze bedragen 
door rentederving € 150.000. 

3. Magnus Management Consultants concludeert in haar 
onderzoek over het verlaat opleggen van de aanslagen 
(Rapport Projectaudit Gemeente Bergen ´Implementatie Gouw 
Belastingen´, mei 2008) o.a. dat verantwoordelijkheden te laag 
in de organisatie waren belegd en het projectteam van de 
gemeente Bergen “ totale verantwoordelijkheid en totale 
vrijheid van handelen” had. 

4. In januari 2009 bespreekt de gemeenteraad een 
procesvoorstel voor het opstellen van de Structuurvisie 
Landelijk Gebied. In een bijgevoegd document “ Kostenopzet 
voor de structuurvisie” wordt een bedrag van bijna €200.000 
begroot voor het proces.  

5. Onderdeel van deze kostenopzet is o.a. een bedrag voor een 
visieconferentie (€29.318) en een conferentie Bergen Spreekt 
(€41.089). 

6. Naar aanleiding van de bespreking van dit procesvoorstel 
wordt er door de raad een werkgroep ingesteld. Deze 
werkgroep komt in maart 2009 met een gewijzigd 
procesvoorstel. Onderdeel daarvan is een gewijzigde 
begroting; het budget voor het proces (fase 1 t/m 5) wordt 
gemaximeerd op €100.000.   

7. In de Voorjaarsnota (mei 2009) wordt door het College 
gevraagd om een verruiming van het budget voor de 
structuurvisie, aangezien het proces afwijkt van “het plan 
waarvoor bij de begrotingsbehandeling [november 2008] geld 
beschikbaar was vastgesteld” (Voorjaarsnota 2009, p. 46). De 
raad stelt in juni €50.000 extra ter beschikking. 

8. In een memo van 22 september 2009 informeert het College 
de raad over een overschrijding van het toegekende budget 
met €120.000. Uit het memo blijkt dat deze overschrijding geldt 
voor fase 1 en een deel van fase 2 van het proces. In fase 2 



zijn de kosten voor de uitwerkweek van het stedenbouwkundig 
bureau (SAB) en de landschapsarchitect (Brons & Partners) 
nog niet opgenomen. Ook de kosten voor fase 3 tot en met 5 
zijn nog niet opgenomen in het totaalbedrag van €270.000. 

9. In hetzelfde memo wordt aangegeven dat een begroting voor 
stap 3 en verder “moeilijk, zo niet onmogelijk is”  (p.3).   

10. In hetzelfde memo wordt gesteld dat de aan de 
landschapsconferentie zelf verbonden kosten niet waren 
begroot, “ w.o. de directe congres- en voorbereidingskosten”  
(p.3). 

11. In hetzelfde memo wordt aangegeven dat voor de extra kosten 
dekking is gevonden binnen de begroting 2009.  

12. Die dekking komt voor een deel uit programma 4; de begroting 
2009 voor ruimtelijke plannen (€100.000). 

13. De dekking is echter ook gevonden in het budget Wijkgericht 
werken (programma 1); er wordt verwezen naar de 
Najaarsnota 2009 (september 2009) maar in dit document 
wordt de genoemde €10.000 niet expliciet benoemd. Navraag 
leert dat van de op dat moment nog openstaande €49.000 
voor Wijkgericht werken (doelstelling: “ bewoners betrekken bij 
hun omgeving en meer medezeggenschap geven over de 
leefbaarheid in hun eigen dorp, wijk en straat” )  € 10.000 is 
ingezet voor het proces opstellen Structuurvisie landelijk 
gebied. Een ander deel van de dekking is gevonden in het 
budget algemene communicatie (ook programma 1).  

14. In hetzelfde memo wordt  aangegeven dat voor extra kosten 
dekking zal moeten worden gevonden in de begroting 2010 (p. 
4, de toevoeging “eventuele” in het memo lijkt ons overbodig). 

15. Het drempelbedrag waarboven overschrijdingen / 
budgetmutaties binnen een programma moeten worden 
gemeld aan de raad bedraagt €25.000. Op grond van de 
actieve informatieplicht van het College moeten dergelijke 
overschrijdingen altijd worden gemeld aan de raad. 

16. In art. 7, lid 5 van verordening 212 staat: “Het College 
informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een 
besluit, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen 
en bedenkingen ter kennis van het College te brengen, voor 
zover het betreft niet bij de begroting vastgestelde 
afzonderlijke verplichtingen inzake: aankoop en verkoop van 
goederen en diensten > €45.000. 

17. In de Algemene Raadscommissie van 10 november 2009 



maakte de verantwoordelijk wethouder melding van het feit dat 
de overschrijdingen op het budget Structuurvisie Landelijk 
Gebied begin augustus bekend waren. Melding hiervan vond 
plaats op 22 september, nadat er dekking was gevonden voor 
de overschrijdingen.  

18. In een interview in het Noord-Hollands Dagblad (dd. 12 
november 2009) wordt de verantwoordelijk wethouder 
geïnterviewd over zijn aangekondigde vertrek uit de lokale 
politiek. Over de drie maanden die nog resteren tot de 
verkiezingen van maart 2010 zegt de wethouder het volgende : 
“ Ik zal me nog intensief bezighouden met het landelijk gebied, 
het project “Ontwerp ons Derp”  in Egmond aan Zee, de fusie 
tussen de voetbalclubs Zeevogels en Egmondia en 
herinrichting van het centrum in Bergen”.  De portefeuille 
financiën wordt niet genoemd.  

Naam en ondertekening  
Alwin Hietbrink 
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