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Aanleiding


De memo wordt opgesteld als antwoord op toezeggingen 11/28, 11/29 en 11/30 in de
raadscommissie van 13 oktober 2011.

Kernboodschap
 Wat was de exacte vraag en de toezegging?
 11/28: Overzicht welke kosten (Najaarsnota) zijn gemaakt voor de onderzoek naar
explosieven en de resultaten ervan.
In de Najaarsnota staat vermeld dat er in 2011 € 110.000,- wordt gebruikt voor het
explosieven onderzoek. Van deze €110.000,- is tot op heden niets uitgegeven. Een en ander
heeft te maken met de uitgestelde start van het project. Voordat er gestart kan worden, moet
er een overeenkomst afgesloten worden tussen de gemeente en DLG/Provincie, om de
gemeente te vrijwaren van financiële risico's. Dit neemt langer tijd in beslag waardoor het
project vertraging oploopt.
 Wat was de exacte vraag en de toezegging?
11/29: Is het toegestaan het bedrag wat van de MRA is terug ontvangen voor de ISV1
(najaarsnota) niet in de algemene middelen op te nemen maar te gebruiken ter dekking
van de advieskosten sluiting Oosterdijk?
Ja, het is toegestaan om het incidentele voordeel uit de ISV1 bodem te gebruiken als
dekking voor de Oosterdijk ten behoeve van de onderzoekskosten ter voorbereiding op de
sanering van het terrein.
Toelichting
De ISV1 bodem is afgerond, verantwoord en door de Provincie goedgekeurd.
In de ISV1 periode heeft de gemeente Bergen het totale bedrag rechtstreeks aan de MRA
overgemaakt.
Uit de eindverantwoording van ISV1 bodem is gebleken dat niet het gehele budget is
besteed. De MRA heeft in mei 2011 het resterende budget van € 41.885 aan de gemeente
Bergen geretourneerd.




Wat was de exacte vraag en de toezegging?
11/30: Inzicht in de relatie gemeente Bergen-Europahal en de daarbij behorende
geldstromen (huur, verhuur, investeringen, exploitatiebijdragen, e.a.).

In de Najaarsnota is €40.000,- aangevraagd om een bijdrage te geven voor de renovatie van
de Europahal. Dit is een sporthal gekoppeld aan de Europese school. Het juridisch eigendom
is bij de rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de Europahal ligt
bij het rijk. Het onderhoud wordt geregeld door de Stichting NOB, de Nederlandse Onderwijs
in het Buitenland, die namens het rijk zorgdraagt voor het onderhoud. Het geld wat de NOB
van het rijk heeft kregen voor de noodzakelijke renovatie van de Europahal was echter niet
voldoende. Vandaar hun verzoek tot een eenmalige gemeentelijke bijdrage.
De link met de gemeente Bergen is dat er in 1981 een medegebruiksovereenkomst is
gesloten tussen de Europese school en de gemeente voor het medegebruik van de
Europahal in de avonduren, de weekenden en de schoolvakanties, dat is de helft van de tijd.
Ook wordt een sportkantine in gebruik gegeven. Deze medegebruiksuren worden gebruikt
door zaalvoetbalverenigingen, een handbalvereniging, een badmintonvereniging en
de wintertraining van de veldvoetbalverenigingen. De gemeente betaalt aan de Europese
school een jaarlijkse medegebruiksvergoeding van ongeveer € 40.000,-.
In het verleden verhuurde de gemeente de sporthal zelf aan de verenigingen, maar dat is
begin jaren negentig geprivatiseerd. Het is verpacht aan een beheerder, die jaarlijks een
pachtsom van € 22.000,- aan de gemeente betaalt.
Daarnaast is de Europese school bereid in ruil voor een bijdrage in de renovatie van de
Europahal tijd vrij te maken overdag voor het gymnastiekonderwijs van de Willem
Alexanderschool, die dan niet meer naar de gymzaal op het Zakedijkje hoeft. De Europahal
is op loopafstand van de Willem Alexanderschool en ze moeten nu met een bus worden
vervoerd naar de gymzaal.

