Coalitie-Akkoord
2010-2014

Natuurlijk! Bergen

INLEIDING
Op 3 maart hebben de inwoners van gemeente Bergen gekozen voor een nieuw geluid. Op advies
van de informateurs hebben Gemeentebelangen BES, VVD en GroenLinks de afgelopen week
besprekingen gevoerd. Zij zijn tot overeenstemming gekomen en zullen het nieuwe College vormen.
Natuurlijk! Bergen is een ambitieus, maar realistisch programma. Bezuinigingen waren tijdens de
formatiebesprekingen een belangrijk thema. Want ook op lokaal niveau zullen de gevolgen van de
crisis voelbaar zijn. De omvang van de door het Rijk opgelegde bezuinigingen zijn pas later dit jaar
bekend, maar dat ze fors zullen zijn, staat buiten kijf. In dit akkoord geven wij de hoofdlijnen weer
van het beleid dat we de komende jaren willen voeren. Deze gezamenlijke uitgangspunten zullen
helpen om keuzes te maken en prioriteiten te stellen tijdens de turbulente periode die komen gaat.
De uitwerking van het akkoord zal rusten op een solide financieel fundament en de coalitie zal de
inwoners van de gemeente betrekken bij de besluitvorming binnen de verschillende programma’s.
De gezamenlijke uitgangspunten voor de nieuwe coalitie voor de aankomende vier jaar zijn:
1. Een dienstbaar lokaal bestuur
2. Een veilige leefomgeving met voldoende voorzieningen
3. Kiezen voor kwaliteit en innovatie
4. Een duurzame toekomst
Dienstbaar lokaal bestuur
Bij de verkiezingen van 3 maart kwam slechts 57% van de stemgerechtigden naar de stembus. Dit
betekent dat bijna de helft van de inwoners zich niet betrokken of vertegenwoordigd voelt door het
lokaal bestuur. De nieuwe coalitie neemt dit signaal serieus en zal werken aan betere dienstverlening
en grotere zichtbaarheid. Ook transparante besluitvorming en het betrekken van burgers bij de
voorbereiding van beleid moeten het vertrouwen in de politiek herstellen. In een collegeprogramma
zullen we onze doelstellingen meetbaar uitwerken, zodat niet alleen de Raad maar ook de inwoners
het College kunnen toetsen op resultaten. Uitgangspunt is hierbij het continueren van bestaand
beleid.
Een veilige leefomgeving met voldoende voorzieningen
Veiligheid is voor ons een belangrijk thema dat breder is dan handhaving alleen. Het gaat niet alleen
om meer blauw op straat, maar ook om het verhogen van de kwaliteit van leven door een
samenhangend aanbod van voorzieningen en een openbare ruimte waarin mensen graag willen
verblijven. Dat is van belang voor onze inwoners, maar ook voor de bezoekers die onze prachtige
gemeente graag opzoeken. Bovendien, een gemeente die hoog scoort op veiligheid, daar is het goed
toeven.
Kiezen voor kwaliteit en innovatie
Onze gemeente heeft drie kernen met ieder karakteristieke kenmerken. De coalitie maakt een
duidelijke keuze voor kwaliteit en behoud van het dorpse karakter van de kernen bij projecten.
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Om het unieke buitengebied van de gemeente ook voor toekomstige generaties te behouden, zal de
coalitie voorrang geven aan het ontwikkelen van een Structuurvisie Landelijk Gebied en een
LandschapsOntwikkelingsPlan.
Innovatie staat hoog op onze agenda. Toekomstige ontwikkelingen (o.a. op maatschappelijk,
economisch en technologisch gebied) zullen van invloed zijn op sectoren zoals toerisme & landbouw,
onderwijs & sport. Wij willen meer ruimte en ondersteuning bieden aan deze sectoren waardoor
sneller en beter kan worden ingespeeld op genoemde ontwikkelingen. Omdat we het aanbod willen
verbeteren, onderscheidend willen zijn ten opzichte van andere gemeenten of om besparingen te
realiseren.
Een duurzame toekomst
De gevolgen van de klimaatcrisis zijn de afgelopen jaren voor iedereen duidelijk geworden. Als we
niet op korte termijn maatregelen nemen, betalen onze kinderen de rekening. Hoewel Bergen recent
tot klimaatvriendelijkste gemeente van Noord‐Holland is verkozen, blijven ook hier een aanscherping
van beleid en investeringen noodzakelijk om de landelijke doelstellingen te realiseren.
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Programma 1
INWONERS EN BESTUUR
Communicatie met de burger / wijkgericht werken
De gemeente is er voor haar burgers en niet andersom. Wij willen als lokaal bestuur dienstbaar zijn
aan de bevolking. Om dit waar te maken, willen we investeren in de dienstverlening naar onze
burgers.
De wijkverenigingen zijn een belangrijke schakel tussen het lokale bestuur en de inwoners van onze
gemeente. Daarom zullen de afspraken tussen de gemeente en de wijkverenigingen worden
vastgelegd in wijkovereenkomsten. Een dergelijke overeenkomst geeft meer zekerheid aan de
wijkverenigingen. Dit stimuleert de samenwerking en voorkomt verkeerde verwachtingen. Over de
inbreng van wijkverenigingen bij beleidsontwikkeling, komen duidelijke afspraken in een
participatieparagraaf.
Het College van B&W zal de komende jaren niet alleen investeren in de communicatie richting de
bevolking, maar ook in het actief informeren van de Raad.
Integriteit / Bestuurlijke vernieuwing
Het is belangrijk dat de taken en verantwoordelijkheden van de Raad en het College voor iedereen
duidelijk zijn. Voor een optimale samenwerking tussen de Raad, het College en de ambtelijke
organisatie zullen wij de resultaten en aanbevelingen uit de quick scan zo spoedig mogelijk
doorvoeren. Een werkgroep zal zich buigen over het opstellen van een actieprogramma om meer
duidelijkheid te krijgen over de rollen en taken van de Raad en het College.
Veiligheidsbeleid
Wij willen de kwaliteit van leven van onze inwoners vergroten, daarom heeft een nota lokaal
veiligheidsbeleid prioriteit. Voldoende handhavers zijn een noodzakelijke voorwaarde, maar
veiligheid is meer dan alleen blauw op straat. Het is minstens zo belangrijk om de sociale veiligheid te
vergroten door te investeren in de openbare ruimte, voorzieningen en verkeersveiligheid.
Gemeentehuis
Voordat wij beslissingen nemen met betrekking tot een nieuwe plek voor het gemeentehuis,
wachten we de uitkomsten van het lopende onderzoek af (uitkomst verwacht in juni 2010). Indien er
keuzes gemaakt moeten worden, zullen de voorzieningen voor de burger prioriteit hebben boven
voorzieningen voor het bestuur. Uiteraard moet de financiële situatie van de gemeente zodanig zijn,
dat het verantwoord is om een gemeentehuis direct of op termijn te realiseren. We zullen in dat
laatste geval zoeken naar een geschikte invulling van Elkshove.
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Programma 2
SAMENLEVING
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Wij maken ons zorgen over de beschikbaarheid van faciliteiten voor de vrijwilligers en mantelzorgers,
op wie een steeds groter beroep wordt gedaan in het kader van de invoering van de WMO. We
willen hen beter faciliteren en ondersteunen. Ook willen we de toegankelijkheid van de zorg en het
niveau van de sociale voorzieningen waar mogelijk waarborgen. De gevolgen van de bezuinigingen
op de AWBZ mogen niet leiden tot verdere verschraling van de zorg.
Jong en oud
In een vergrijzende gemeente is aandacht voor jong en oud noodzakelijk om leefbare wijken in stand
te houden. Dat vraagt om investeringen in woonservicezones voor ouderen, maar ook in
voorzieningen voor de jeugd. Het tegengaan van eenzaamheid onder de groeiende groep ouderen
heeft daarom prioriteit. Ook willen wij duidelijke afspraken maken over alcohol‐ en drugsbeleid in de
gemeente Bergen.
Onderwijs
Het behoud van minimaal één basisschool in alle dorpen is ons uitgangspunt. Wij zullen
samenwerking tussen scholen stimuleren en het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten
faciliteren. Daarnaast zullen we de mogelijkheden van brede scholen (met voor‐ en naschoolse
opvang) onderzoeken. Uitvoering van het project Frisse scholen heeft wat ons betreft prioriteit. Met
dit project willen we scholen stimuleren minder energie te gebruiken en het binnenmilieu te
verbeteren.
Zwemvoorziening Egmond aan Zee
Het realiseren van een zwemvoorziening in Egmond aan Zee, eventueel als onderdeel van een
multifunctionele voorziening, heeft voor ons prioriteit. Bij het onderzoek naar de financiering en de
exploitatie van een dergelijke voorziening zullen we ook de haalbaarheid van een PPS (Publiek
Private Samenwerking) onderzoeken.
Bibliotheken
De drie bestaande bibliotheken willen wij handhaven en de maatschappelijke functie ervan
uitbreiden.
Sport / Sportvoorzieningen + fusies voetbalverenigingen
Wij willen onderzoek doen dat inzicht verschaft op welke manier de kwaliteit en het voortbestaan
van de sportvoorzieningen behouden kunnen blijven. Verenigingen die willen fuseren, kunnen
rekenen op onze ondersteuning. Overwegingen die bij een fusie een rol kunnen spelen zijn efficiency,
de continuïteit van de verenigingen en het vrijvallen van gronden die na de fusie voor andere
doeleinden kunnen worden gebruikt.
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Wij willen uitvoering geven aan de bestaande nota sportbeleid en een integraal sportbeleid
ontwikkelen opdat er kruisbestuiving plaatsvindt tussen de verschillende beleidsgebieden (zoals
jeugd, gezondheid en RO). Dit geeft ons de kans om creatiever en meer oplossingsgericht om te gaan
met beleidskwesties.
Accommodatiebeleid
Wij willen op korte termijn duidelijkheid scheppen over het accommodatiebeleid in de verschillende
kernen. In juni 2010 moet het College met een voorstel komen naar de Raad.

Programma 3
DIENSTVERLENING
Een correcte en klantgerichte dienstverlening is voor ons het uitgangspunt. Als burgers vragen
hebben over regelgeving of het aanvragen van vergunningen, moeten zij kunnen rekenen op actieve
ondersteuning. De dienstverlening kan centraal worden verstrekt, maar voor minder validen moet
het mogelijk zijn huisbezoek te krijgen.
Wij zullen de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend monitoren en waar mogelijk verbeteren.
Deregulering / terugdringen administratieve lasten
Wij zullen bestaand beleid toetsen op onnodige regeldruk. Nieuw beleid (zoals
vergunningsprocedures) zal, voorafgaand aan de invoering, ook aan een dergelijke toets worden
onderworpen.
Brengdepots afval
Wij willen onderzoek doen naar het realiseren van één centrale werf, maar wel met behoud van
brengdepots in de kernen.

Programma 4
ONTWIKKELING OPENBARE RUIMTE
Volkshuisvesting
Bij particuliere woningbouw zullen wij de huidige sleutel van 30% sociaal bouwen aanhouden. Bij
nieuwe bouwplannen, die in samenwerking met de gemeente worden ontwikkeld, zien wij
mogelijkheden voor een hoger percentage.
Wij willen onderzoek doen naar de consequenties van het handhaven van het bestaande
volkshuisvestingsbeleid. Het onderzoek zal antwoord geven op de vraag of het bestaande beleid past
bij de huidige en toekomstige (economische en demografische) situatie en of het spoort met de
regionale woningbouwopgave die vanuit de provincie is opgelegd (en in het convenant voor
regionale woningbouw in 2012 opnieuw wordt vastgelegd).
Wij streven ernaar om de regionale woningbouwopgave te realiseren binnen bestaand bebouwd
gebied, zodat de komende vier jaar niet gebouwd hoeft te worden in het landelijk gebied.
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Wij zullen daarvoor onderzoek doen naar de mogelijkheden van binnenstedelijk bouwen en
gelijktijdig het AZC terrein in Egmond aan den Hoef zo spoedig mogelijk ontwikkelen als
woningbouwlocatie.
Om vastzittende bouwprojecten vlot te trekken, zullen wij gebruik maken van extra Rijksmiddelen.
Mobiliteitsbeleid
Wij zullen verkeerscirculatieplannen opstellen waarin de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van
de kernen en de kust wordt meegenomen. Bij het opstellen van deze plannen worden de burgers
nadrukkelijk betrokken. Optimalisering van het bestaande wegennetwerk heeft daarbij prioriteit.
Een parkeerbeleid is noodzakelijk, echter de wijze waarop de handhaving wordt ingevuld, willen wij
nader bespreken. Wij streven naar een gastvrij parkeerbeleid.
Groenstructuur en open groengebied: Een groene gemeente!
Het buitengebied van de gemeente Bergen is voor de gehele regio en ver daarbuiten een groene
oase met grote aantrekkingskracht. Behoud en versterking ervan heeft voor deze coalitie prioriteit.
Dat is niet alleen van belang voor onze inwoners, maar ook voor de toeristische sector, de motor van
onze lokale economie. Daarvoor is een Structuurvisie Landelijk Gebied nodig waarin de nadruk ligt op
het behoud en de versterking van de bestaande kwaliteiten van natuur en landschap. Verrommeling
van het landschap moet met kracht worden tegengegaan. Wij geven de hoogste prioriteit aan het
uitwerken van het Landschapsakkoord van Bergen in een LandschapsOntwikkelingPlan (LOP) voor het
buitengebied.
Bergen is een groene gemeente en moet dat ook blijven. Wij zullen daarom een samenhangend
bomenbeleid opstellen.

Programma 5
BEHEER OPENBARE RUIMTE
Openbare ruimte
Een beeldkwaliteitplan per kern zal uitgangspunt zijn voor het beheer van de openbare ruimte. In
deze plannen zal ondermeer aandacht worden besteed aan sociale veiligheid, vandalisme bestendig
straatmeubilair en het tegengaan van verrommeling. In samenspraak met de wijkverenigingen zullen
we het onderhoud van de woongebieden op peil brengen.
Milieu en duurzaamheid
Deze coalitie is bereid om te investeren in het uitvoeren van het klimaatbeleidsplan. Daarnaast zullen
wij investeren om de koploperspositie die wij hebben op het gebied van energiezuinige openbare
verlichting te behouden. Bij deze investeringen zullen we de terugverdientermijn inzichtelijk maken.
Wij streven naar een CO2‐neutrale gemeente in 2030.
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Programma 6
ECONOMIE, TOERISME EN CULTUUR
Innovatie
Wij streven naar een duurzame impuls voor onze economie: behoud van werkgelegenheid is daarbij
een belangrijke component evenals het investeren in kennis en onderwijs op het terrein van
toerisme en recreatie (zoals leisure management en praktijkonderwijs op MBO / HBO niveau).
Wij dienen ons te onderscheiden ten opzichte van andere toeristische gemeenten in Nederland met
activiteiten die een toevoegde waarde hebben.
Ondernemersfonds
In de kernen zal onderzoek worden gedaan naar een gebiedsgebonden bedrijfseconomische zone
(ondernemersfonds). Bij dit onderzoek worden ondernemersverenigingen betrokken.
Strand
Ontwikkelingen op het strand dienen onderscheidend en duurzaam te zijn en aan te sluiten bij het
karakter van onze kustplaatsen. We zullen ons blijvend inzetten voor het verbeteren van de
bereikbaarheid van de kust.
Kunst en Cultuur
Wij willen de aankomende jaren het kunst‐ en cultuurbeleid in brede zin blijven ondersteunen.
Speciale aandacht zal uitgaan naar het behouden van werkende kunstenaars in Bergen door het
beschikbaar stellen van ateliers in bestaande gebouwen en naar het plaatsen van meer beelden in de
openbare ruimte van alle kernen.
Voor de totstandkoming en exploitatie van Nieuw Kranenburg is door de Raad een taakstellend
budget beschikbaar gesteld.

Programma 7
MIDDELEN
Bezuinigen
Een duurzame toekomst kan niet zonder een gezond financieel fundament. De te verwachten
bezuinigingstaakstelling zal tussen de 3 en 5 miljoen euro bedragen. Het voeren van een
fundamentele takendiscussie zal dus noodzakelijk zijn. We zullen direct beginnen met het in kaart
brengen van de bezuinigingsmogelijkheden. Eind 2010 bespreken we met de raad
bezuinigingsvoorstellen, zodat hier uiterlijk in februari 2011 (of eerder indien mogelijk) duidelijkheid
over bestaat. Wij zullen het collegeprogramma financieel doorrekenen en kaders geven aan de
organisatie om te bezuinigen. Per programma zullen we verschillende scenario’s uitwerken en daarbij
de landelijke ontwikkelingen meenemen. Wij zullen per direct aansturen op maatregelen die kosten
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besparen en op deregulering. Het beperken van het aantal wethouders tot drie, zien wij als een
duidelijk politiek signaal.
Lokale heffingen
Gezien de bezuinigingstaakstelling is lastenverzwaring niet uit te sluiten. Wij streven ernaar de lokale
lasten slechts beperkt te laten stijgen. Het College is van mening dat riool‐ en afvalstoffenheffing op
termijn kostendekkend moet zijn. De OZB willen wij maximaal verhogen met het inflatiecijfer.
Bedrijfsvoering
Vanaf het najaar van 2010 zal bij projecten standaard worden gewerkt met de programma
management methodiek. Effectief tijdschrijven door de hele organisatie maakt hier impliciet
onderdeel van uit. Hierdoor kunnen de kosten van de ambtelijke organisatie worden afgezet tegen
kosten die derden in rekening zouden brengen. Bij ieder project en beleidsvisie wordt een
startdocument gevoegd waarin de inzet van ambtelijke en externe uren kenbaar wordt gemaakt.
Daarnaast behoort het optuigen van een programma management bureau tot de mogelijkheden. De
ambtelijke organisatie zal hierbij ondersteuning nodig hebben.
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PERSONELE SAMENSTELLING COLLEGE VAN B&W
Mw. drs. H. Hafkamp, burgemeester
De volgende personen worden door de coalitiepartijen voorgedragen als wethouderskandidaat:
Mw. E. Trap (Gemeentebelangen), wethouder
Dhr. drs. C. Roem MBA (VVD), wethouder
Dhr. drs. A. Hietbrink (Groen Links), wethouder
Over de portefeuilleverdeling zal het college van B&W op korte termijn een besluit nemen.
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