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Onderwerp: Reserve wijkgericht werken
Aan de raad,
Beslispunt:

een reserve wijkgericht werken in te stellen met de volgende uitgangspunten:
- jaarlijks wordt het restant exploitatiebudget wijkgericht werken gestort in
de reserve wijkgericht werken;
- besluitvorming over onttrekkingen uit de reserve wijkgericht werken vindt
plaats door het college na ambtelijk advies.

1. Waar gaat dit voorstel over?
De raad heeft in een motie vastgesteld dat het gewenst is om overschotten vanuit het
budget wijkgericht werken te reserveren voor grotere projecten in de wijk of buurt. Met deze
reserve krijgen wijkverenigingen de “ruimte” om zelf een tijdstip te bepalen om voor de wijk
of buurt een zinvolle investering te doen.
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Vanuit wijkplannen, wijkschouwen en andere contacten met wijkverenigingen worden veel
ideeën voor het dorp, buurt of wijk aangedragen. Deze ideeën hebben vaak een langere
voorbereidingstijd nodig. Denk daarbij aan plannen maken, buurt betrekken, buurt mee laten
denken enzovoort. Dan moeten de plannen worden uitgewerkt en bestellingen geplaatst. Al
deze plannen dragen bij aan meer leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt.
Zeker grotere plannen vragen meer geld en tijd.
Door in het instellen van de reserve wijkgericht wordt het zeker dat de plannen in de
volgende jaren worden uitgevoerd. Het risico dat het budget vrijvalt ten gunste van de
algemene middelen, omdat het plan niet in het lopende jaar kan worden gerealiseerd, komt
hiermee te vervallen.
Het college besluit jaarlijks over de inzet van het bedrag uit de reserve wijkgericht werken.
Uiteraard moet het wel gaan om concrete plannen en projecten.
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
collegebevoegdheid
⌧ raadsbevoegdheid
opiniëren
⌧ kaderstellend
maatschappelijk urgent
budgetrecht
Het onderwerp wordt nu aan de raad voorgesteld om per heden de reserve wijkgericht
werken in te stellen.
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Vervolgens kan ons college uw raad voorstellen in het raadsbesluit van de jaarrekening
2010 de eerste storting in deze reserve te doen.
In de toekomstige jaren zal ons college op grond van het door uw raad genomen besluit bij
dit voorstel het restant exploitatiebudget in enig jaar storten in de reserve wijkgericht
werken.
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Het voorstel is een initiatief van de raad. Ook wijkverenigingen hebben meermalen
aangeven dat zij graag het budget willen “sparen” om grotere projecten mogelijk te maken.
Of om projecten op te starten die niet binnen het jaar gerealiseerd kunnen worden. Met dit
besluit geeft de raad de mogelijkheid om het budget voor het wijkgericht werken op een
flexibele manier in te zetten en zaken op te pakken, die op dat moment, niet uit de reguliere
budget betaald kunnen worden.
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Als de reserve wijkgericht werken niet bestaat kunnen plannen en projecten die samen met
wijkverenigingen worden gemaakt, niet altijd worden uitgevoerd omdat de jaarlijks
beschikbare middelen te gering zijn.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Als de raad positief beslist wordt de reserve wijkgericht werken per direct ingesteld. Via de
budgetcyclus wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van het wijkgericht werken.
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Met het instellen van de reserve wijkgericht werken zijn op dit moment nog geen middelen
gemoeid omdat pas bij het raadsbesluit van de jaarrekening 2009 het restant van het
product wijkgericht werken 2009 in de reserve wordt gestort.
Met ingang van jaarrekening 2010 en verder zal ons college op grond van het door uw raad
genomen besluit bij dit voorstel het restant exploitatiebudget in enig jaar storten in de
reserve wijkgericht werken.
Omdat de organisatie op dit moment bezig is met het opstellen van de jaarrekening 2009 en
de reserve wijkgericht werken formeel nog niet is ingesteld, kan ons college het
restantbudget van 2009 niet storten in de reserve wijkgericht werken.
Daarom stelt ons college uw raad voor in het raadsbesluit van de jaarrekening 2009 de
eerste storting in deze reserve te doen.
Volgens de nota Reserves en voorzieningen 2008 moet bij het instellen van een reserve het
volgende model gehanteerd worden:
Naam reserve:
Doel reserve:

Voeding:
Onttrekking:
Rentetoevoeging i.v.m.
prijscompensatie:
Minimale omvang:

reserve wijkgericht werken
de raad heeft in een motie van 3 november 2009 vastgesteld
dat het gewenst is om overschotten vanuit het budget
wijkgericht werken te reserveren voor grotere projecten in de
wijk of buurt. Met deze reserve krijgen wijkverenigingen de
“ruimte” om zelf een tijdstip te bepalen om voor de wijk of
buurt een zinvolle investering te doen.
het jaarlijkse exploitatiebudget wijkgericht werken (FCL
60020300) dat niet wordt besteed.
in afwijking van de nota reserves en voorzieningen besluit het
college jaarlijks over de inzet van de middelen.
nee, omdat het budget in principe het volgende jaar wordt
besteed.
€0
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Maximale omvang:
Maximale duur:
Betreft programma:
Ingesteld bij raadsbesluit:

€ 75.000,00
niet van toepassing
programma 1 Inwoners en bestuur
30 maart 2010

Volgens de nota reserves en voorzieningen wordt een reserve door de raad ingesteld en is
het vervolgens ook een raadsbevoegdheid om te besluiten tot toevoegingen en
onttrekkingen. Gezien de aard van de uitgaven uit deze reserve (veel relatieve kleinere
uitgaven) duurt het traject langer en is het niet efficiënt om voor elke onttrekking uw raad om
goedkeuring te vragen. Wij stellen u dan ook voor om in afwijking van de nota reserves en
voorzieningen de bevoegdheid tot uitnamen uit de reserve door het college te laten doen na
ambtelijk advies. Het college zal vervolgens uw raad via de documenten van de
budgetcyclus in kennis stellen van de voortgang en de uitnamen uit de reserve.
Zoals eerder in dit voorstel gemeld is de organisatie op dit moment bezig met het opstellen
van de jaarrekening 2009 en hebben wij inzichtelijk wat er over 2009 nog resteert van het
exploitatiebudget wijkgericht werken. Hieronder laat ons college uw raad zien wat er is
overgebleven en wat wij in 2010 willen uitvoeren van het restant budget 2009.
Restant budget 2009 en besteding in 2010
In 2009 heeft het wijkgericht werken budget overgehouden op het budget voor projecten ter
bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang. Twee grotere projecten,
herinrichting Kerkbrink in Groet en inrichting stadspark Heegemunde in Egmond-Binnen, zijn
niet doorgegaan. Het gaat hier om een totaalbedrag van € 35.000. Daarnaast is een aantal
projecten in uitvoering. Deze worden in 2010 uitgevoerd waardoor financiering vanuit het
budget 2009 niet meer mogelijk is. Voor 2009 is nog een bedrag over van afgerond
€ 62.000. Dit willen we inzetten voor de volgende projecten:
Kosten dekken uit Reserve wijkgericht werken 2010
1. Verlichting stegen en vuurtoren
Egmond aan Zee
2. Speelplaats omgeving Julianastraat Egmond aan Zee
3. Veilige oversteek Slotgracht
Egmond aan den Hoef
4. 2 lindes Stationsstraat
Bergen-centrum
5. Parkeerplaatsen Meidoornlaan
Schoorl plan-oost
6. Heegemunde stadspark
Egmond-Binnen
7. Project buurtbemiddeling
heel Bergen

€
2.400
10.000
1.400
10.200
6.000
15.000
17.000

Restant 2009

62.000

1. Tijdens de wijkschouw in Egmond aan Zee kwam naar voren dat de verlichting in de
omgeving van de vuurtoren onvoldoende is. Goede verlichting draagt bij aan een veilig
gevoel. De verlichting is besteld maar nog niet geleverd en geplaatst.
2. De wens voor een speeltuin aan de Julianastraat is geuit tijdens het college bezoek aan
het jongerencentrum De Wal dit najaar. Ook is een schriftelijk verzoek binnengekomen van
een ouder uit die buurt. Samen met de wijkvereniging is een locatie gezocht. In dit gedeelte
van Egmond aan Zee komen steeds meer jonge kinderen te wonen. De plannen moeten nu
verder uitgewerkt worden. Overigens valt deze speeltuin ook als zoeklocatie in het nog vast
te stellen speelplaatsenbeleidsplan.
3. Is een punt uit het wijkschouw van Egmond aan den Hoef. Het kruispunt SlotwegSchoolstraat is onveilig voor de kinderen die daar oversteken vanuit het plan Mossellaan.
Door er een schoolzone te maken en enkele kleine andere aanpassingen kan er niet meer
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geparkeerd worden op het kruispunt. Het kruispunt wordt daardoor overzichtelijk voor de
kinderen. Samen met het plaatsen van bolders op de Slotweg hopen we samen met de
omwonenden, wijkvereniging en verkeersouders dat er een veilige oversteek voor de
kinderen ontstaat.
4. Vervanging van de bomen vindt plaats samen met andere werkzaamheden in de
Stationstraat. Het betreft een extra nieuwe boom en vervanging van een zieke boom. Dit is
een punt uit de wijkschouw waarvoor in het budget groen geen geld beschikbaar is.
5. Plan is klaar. Binnenkort is er een inloop voor de buurt. Oplossen van de
verkeersproblematiek komt voort uit de wijkschouw. Door het verkeersprobleem op te
lossen komt er een veilige straat voor de kinderen en een overzichtelijk kruispunt.
6. Door de problemen met de UMTS-mast kon het stadspark in 2009 niet gerealiseerd
worden. Dit bedrag komt uit het budget dat in 2008 door de raad is vastgesteld voor grote
projecten.
7. Het project buurtbemiddeling draagt bij aan de leefbaarheid in buurten en wijken omdat
buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek komen. Door
buurtbemiddeling wordt escalatie voorkomen. Buurtbewoners krijgen meer begrip voor
elkaar waardoor de leefbaarheid en sociale samenhang wordt versterkt. Het idee voor dit
project komt, onder andere, van een aantal wijkverenigingen die in hun wijk geconfronteerd
worden met conflicten tussen buren. Binnenkort wordt u hierover geïnformeerd.
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Met dit besluit geeft de raad het college de mogelijkheid om het budget voor het wijkgericht
werken op een flexibele manier in te zetten.

Bijlagen: Raadsbesluit

Bergen, 9 februari 2010
College van Bergen

R. Groninger,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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