
 
 
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum : 25 mei 2010 

aan : Gemeenteraad 

van : College  

onderwerp : beantwoording openstaande vragen jaarrekening 2009 

Portefeuillehouder: Cees Roem  

Inlichtingen bij: Thecla Engelsbel 

 

Aanleiding  
Tijdens de vergadering van de algemene raadscommissie van 18 mei 2010 is door wethouder 
Cees Roem toegezegd dat de antwoorden op de openstaande vragen waarop direct een 
antwoord kan worden gegeven in de raad van 25 mei 2010 beschikbaar zouden zijn. De overige 
vragen worden op een later moment beantwoord. 
 

Kernboodschap  
Zie de aanleiding. 
Het gaat om de volgende vragen: 
 
GB: Bladzijde 26 Omgevingsvergunning  
Over de door de VROM inspectie geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van de 
vergunningverlening en de handhaving. Er is een Plan van aanpak opgesteld. 
In welk beleidsstuk kunnen wij de tekortkomingen en het plan van aanpak vinden?  
Antwoord: de Vrom-inspectie had met name kritiek op de handhavingsfrequentie van de 
milieudienst. Ook waren er opmerkingen over de kwaliteit van de gebruikte bedrijvenlijst. De 
milieudienst heeft verschillende scenario's opgesteld om tegemoet te komen aan de eisen. Om 
perfect te voldoen aan de eisen moesten ook alle lichte categorie bedrijven vaker worden 
gecontroleerd. Hier is niet voor gekozen vanwege de geringe milieuwinst ten opzicht van de 
kosten. Wel is gekozen voor in ieder geval éénmalig een bijdrage om de categorie 3 bedrijven 
eens in de twee jaar te kunnen bezoeken. Ook wordt eenmalig bijgedragen aan het bijwerken 
van de bedrijvenlijst. Na één jaar worden de maatregelen geëvalueerd. 
 
GB: Bladzijde 28 bovenaan  
De Raad heeft kaderrichtlijnen water vastgesteld in 2008. Er is een toezegging gedaan dat wij 
daar jaarlijks over worden geïnformeerd; misschien  hebben wij iets gemist. Waar kunnen wij dit 
terugvinden? 
Antwoord: "De KRW-maatregelen worden in het kader van het Waterplan nader 
geconcretiseerd.  De planning was om het Waterplan in de najaar van 2009  aan de raad voor 
te leggen maar wegens de naderende verkiezingen heeft de stuurgroep (waarin Bergen door 
dhr. A. Plomp was vertegenwoordigd) de vaststelling tot  tweede helft 2010 uitgesteld." 
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GB: Bladzijde 49 Kampeerbeleid  
Vraag: wat is er gebeurd met de vraag die al verschillende malen vanuit de raad is gesteld over 
de mogelijkheden en noodzaak van de inrichting van een ‘campersite’ of ‘camperstation’? Dit in 
het licht van het feit dat steeds meer campers onze gemeente bezoeken, dat deze mobiele 
vakantieverblijven weinig accommodatie nodig hebben, maar wel een volgens de normen 
ingerichte plek.  
Antwoord: binnen het participatietraject voor het opstellen van de structuurvisie landelijk 
gebied zijn de mogelijkheden voor het realiseren van camperplaatsen (GOP) opgenomen. 
Uitwerking vindt binnen de structuurvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma plaats. Dit 
betreft niet het bereik van de jaarstukken 2009. 
 
D66: Bladzijde 45 onderaan  
Hier wordt gesproken over een overschrijding van € 113.000,-- in de onderhoudskosten van de 
sportvelden door WNK. Wil een gedetailleerd antwoord over wat er mis is gegaan in de 
organisatie en welke maatregelen zijn getroffen om dit te voorkomen in de toekomst.  
VVD: WNK  
Hoe vindt de budgetbewaking plaats van de werkzaamheden door de WNK. Zijn daar afspraken 
over gemaakt binnen de organisatie en met het WNK. 
Antwoord: de kostenoverschrijdingen voor 2009 is door een aantal oorzaken ontstaan: 

- Door het niet kunnen aanbesteden van de werkzaamheden aan het WNK werd in 2009 
op regiebasis gewerkt. Hierdoor waren de kosten niet goed zichtbaar.  

- Tijdens de aanleg van het kunstveld bij Duinrand S is geen rekening gehouden met het 
opruimen van het complex aan de Sportlaan. 

- De materialen zoals kunstmest en graszaden zijn in 2009 drastisch omhoog gegaan. 
- Er was een incidentele tegenvaller van de belasting. 
- Het was een erg lange en droge zomer en najaar waardoor we erg veel kosten hadden 

aan het beregenen van de velden. 
 
Voor 2010 en verdere jaren hebben we de zaken beter op orde: 

- Er is nu één afdeling en één persoon verantwoordelijk voor het product sportvelden 
- Het werk is voor een vaste prijs inclusief materialen (kunstmest en graszaden) en 

beregenen voor 5 jaar uitbesteed aan de WNK 
- Door te werken volgens het nieuwe bestek is voor iedereen duidelijk wat er gedaan 

wordt en wat er verwacht wordt. Hierdoor hopen we de klachten van de 
sportverenigingen te verlagen. 

- De kwaliteit van de sportvelden gaat door het nieuwe bestek omhoog omdat er meer 
technische werkzaamheden aan de velden wordt verricht dan de jaren hiervoor. 

 
VVD: Bladzijde 10, wijkgericht werken  
Er staat dat het moeilijk is om onder andere jongeren te betrekken bij het wijkgericht werken. 
Welke acties heeft u ondernomen om de jongeren bij het wijkgericht werken te betrekken. 
Antwoord: we bekijken per onderwerp en in overleg met collega’s en het jongerenwerk hoe we 
jongeren bij het wijkgericht werken kunnen betrekken. Door voor een projectmatige aanpak te 
kiezen lukt dat. We maken hierbij gebruik van de expertise van het jongerenwerk vanuit SWB 
en indien nodig die van de politie.  
De ervaring leert dat jongeren zich wel betrokken voelen bij hun leefomgeving vooral als het 
zaken betreft die hun direct raakt en die op aansprekende manier gebracht worden. 
Bijvoorbeeld het inrichten van een trapveld en het deelnemen aan voetbaltoernooitjes in de wijk. 
Of in samenwerking met de school de buurt opschonen.  
 
Als het gaat om structurele bijdragen zoals het deelnemen aan vergaderingen of zitting nemen 
in een bestuur is dat voor hen niet aantrekkelijk. Jongeren hebben het druk met school en werk 
en de gangbare vergadercultuur spreekt ze niet aan 
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