JAARSTUKKEN 2010

Jaarstukken 2010

Inhoudsopgave Jaarstukken 2010
Hoofdstuk:

pagina:

Inleiding ................................................................................................................................3
1. Jaarverslag: de programmaverantwoording ...............................................................7
Programma 1. Inwoners en bestuur........................................................................................9
Programma 2. Samenleving .................................................................................................17
Programma 3. Dienstverlening .............................................................................................31
Programma 4. Ontwikkeling openbare ruimte .......................................................................35
Programma 5. Beheer openbare ruimte................................................................................43
Programma 6. Economie, toerisme en cultuur ......................................................................53
Programma 7. Middelen .......................................................................................................59
2. Jaarverslag: de paragrafen.........................................................................................65
Paragraaf A. Weerstandsvermogen......................................................................................67
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen ..........................................................................87
Paragraaf D. Bedrijfsvoering.................................................................................................97
Paragraaf E. Verbonden partijen ........................................................................................ 101
Paragraaf F. Grondbeleid ...................................................................................................117
Paragraaf G. Lokale heffingen ............................................................................................ 121
3. Jaarrekening .............................................................................................................. 125
Balans per 31 december 2010............................................................................................ 127
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling............................................................ 131
Toelichting op de balans per 31 december 2010 ................................................................ 133
Programmarekening ........................................................................................................... 147
Overzicht begrotingsafwijkingen t.o.v. realisaties................................................................ 149
Toelichting op de programmarekening ............................................................................... 153
SISA bijlage........................................................................................................................ 157
Accountantsverklaring ........................................................................................................ 161
4. Overige informatie .....................................................................................................165
Bijlage: In 2010 ontvangen subsidies ................................................................................. 167
Bijlage: Stand van zaken amendementen en moties 2010 ................................................. 169

1

Jaarstukken 2010

2

Jaarstukken 2010

Inleiding
Met het jaarverslag leggen wij aan u en de inwoners van onze gemeente verantwoording af
over de gemeentelijke prestaties en de werkelijke baten en lasten in 2010. Deze worden
afgemeten aan de hand van de beleidsvoornemens die in de programmabegroting 2010
waren opgenomen. In de diverse rapportages van 2010 hebben wij reeds voorzienbare
afwijkingen aan uw raad gemeld en is de begroting gewijzigd. De jaarrekeningcijfers worden
steeds vergeleken met de laatst vastgestelde begroting (inclusief de wijzigingen).
Korte terugblik
Bij het opstellen van een jaarrekening is een korte terugblik op de gebeurtenissen van het
afgelopen jaar op zijn plaats. Wat speelde er zoal in 2010 binnen onze gemeente en binnen
de organisatie? Na de verkiezingen in maart 2010 is ons nieuwe college gestart. Naast
voortzetting van vele, reeds in gang gezette activiteiten zijn we gestart met de uitwerking van
het coalitieakkoord tot ons collegeprogramma 2010-2014 “Natuurlijk! Bergen”. Dit
programma is door uw raad op 22 maart 2011 vastgesteld. De hieruit voortvloeiende acties
zijn inmiddels in gang gezet.
Als belangrijkste ontwikkeling van 2010 is te noemen het in gang gezette bezuinigingstraject.
Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau is er veel tijd en moeite gestoken in het
voorbereiden van voorstellen voor bezuinigingsopties. Uw raad heeft op 22 maart 2011
ingestemd met ons collegevoorstel om via financieel technische maatregelen en enkele
beperkte keuzes in programma’s en producten structureel een bedrag van € 1.740.000 te
besparen. Dit levert onze gemeente vanaf de jaarschijf 2012 een structureel positief
meerjarig begrotingssaldo op.
Over de spelregels met betrekking tot de inzet van dit positieve begrotingssaldo gaan we met
uw raad na het zomerreces 2011 in gesprek.
De programmarekening
De voorgenomen ambities en de realisaties in 2010 zijn per programma toegelicht. Het BBV
schrijft voor dat het jaarverslag qua indeling moet aansluiten op de begroting om een goed
inzicht te kunnen geven of het voorgenomen beleid ook is gerealiseerd. De
programmarekening is dan ook de ‘spiegel’ van de programmabegroting, waarbij de vraag
centraal staat: wat waren onze doelstellingen en wat hebben we gerealiseerd? Daarom is bij
het opstellen van de teksten de indeling van de programmabegroting 2010 als leidraad
gehanteerd.
Analyse jaarrekeningresultaat
Op grond van de voorschriften van het BBV wordt het resultaat van de jaarrekening
gepresenteerd vóór en ná mutaties in reserves.
Resultaat vóór mutaties reserves:
Het resultaat van de jaarrekening 2010 bedraagt € 518.000 voordelig Het begrote saldo voor
bestemming na de laatste begrotingswijziging was € 261.000 nadelig. Dit betekent dat het
uiteindelijke resultaat € 779.000 voordeliger is dan begroot.
Resultaat ná mutaties reserves:
Het begrote saldo na de laatste begrotingswijziging was € 121.000 nadelig. Het resultaat van
de jaarrekening 2010 bedraagt € 808.000 voordelig en is daarmee € 929.000 voordeliger dan
begroot.
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Samenvattend betekent dit dat er ten opzichte van de laatste begrotingswijziging een
voordelig verschil is ontstaan van € 779.000 in de exploitatie (baten en lasten) en een
voordelig verschil van € 150.000 in de mutaties reserves (samen € 929.000).
Analyse begrotingsafwijking op concernniveau na de laatste begrotingswijziging 2010:
Het resultaat is voor een deel te verklaren door incidentele mee- en tegenvallers die
vooraf niet waren voorzien.
We lichten de mee- en tegenvallers die een aparte vermelding waard zijn hieronder apart
toe. Bij de programma’s vindt u een uitgebreide toelichting van de voor- en nadelen.
Resultaat als gevolg van verschuiving van activiteiten over de jaren
Voorstel tot resultaatbestemming inzake BLS-gelden (voor toelichting zie
programma 4)
Voorstel tot resultaatbestemming inzake Binnenklimaat scholen (voor
toelichting zie programma 2)
Voorstel tot resultaatbestemming inzake Structuurvisie Bergen aan Zee
(voor toelichting zie programma 4)

€

64.000 V

€

58.000 V

€

45.000 V

€ 167.000 V
Overige incidentele mee- en tegenvallers
Een grote incidentele tegenvaller in programma 1 is een extra toevoeging van € 538.000 aan
de pensioenvoorziening wethouders. Dit is inclusief de vorming van een voorziening
wachtgeld.
Verder is er in programma 2 in totaal een voordeel van € 706.000 op de WBB uitkeringen,
participatiebudget inburgering en reïntegratie en de bijzondere bijstand gerealiseerd.
Daarnaast was in programma 7 het nadeel van € 226.000 op de Algemene Uitkering niet
verwacht net als de incidentele meevaller van de vrijval van de voorziening bodemsanering
van € 316.000.
Ons college heeft veel tijd besteed aan een analyse van dit resultaat. Met name is gecheckt
of er sprake is van zogenaamde begrotingsonrechtmatigheid: hebben wij de raadsbesluiten
op rechtmatige wijze uitgevoerd? Ondanks de (soms grote) verschillen, kunnen wij
constateren dat er van begrotingsonrechtmatigheid geen sprake is. Bij de programma’s
wordt nader ingegaan op de hierboven genoemde verschillen. Voor een gedetailleerde
toelichting verwijzen wij naar de productenrekening 2010.
Leeswijzer jaarstukken
Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) bestaan de jaarstukken voor uw raad uit twee onderdelen; te weten een
jaarverslag dat de programmaverantwoording en de paragrafen omvat en de jaarrekening,
bestaande uit de programmarekening en de balans, met toelichting.
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Deze onderdelen corresponderen met de onderdelen van de begroting, conform
onderstaande tabel.
begroting

jaarstukken

beleidsbegroting

1. programma’s
2. paragrafen

jaarverslag

1. programmaverantwoording
2. paragrafen

financiële begroting

3. overzicht van baten
en lasten
4. uiteenzetting van de
financiële positie

jaarrekening

3. programmarekening en
toelichting
4. balans en toelichting

Tenslotte is de productenrealisatie(rekening) 2010 opgesteld, zodat een vergelijking kan
worden gemaakt met de productenraming 2010. De productenrekening en de bijlagen
behoren niet tot de te publiceren jaarstukken, maar worden ter inzage gelegd.
Bergen, 26 april 2011
Het college van Bergen,
de secretaris,
drs. W.J.M. Bierman

de burgemeester,
drs. H. Hafkamp
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1. Jaarverslag: de programmaverantwoording
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Programma 1. Inwoners en bestuur
Portefeuillehouders: Hetty Hafkamp en Else Trap/Janina Luttik-Swart
Missie
Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken wij aan een
bestuurlijk transparante gemeente. Onze inwoners voelen zich betrokken en participeren
actief. Communicatie, inspraak en interactiviteit bij besluitvormingsprocessen zijn hiervoor
een voorwaarde.
Onze inwoners ervaren Bergen als een veilige gemeente. Wij willen, in aansluiting op de
missie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, gaan behoren tot een van de veiligste
regio’s van Nederland.
In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:
I
Inwoners en raad
II
Wijkgericht werken
III
Openbare orde en veiligheid
IV
Brandweer en rampenbestrijding
PROGRAMMAONDERDEEL I:

INWONERS EN RAAD

Wat wilden we bereiken?
1. De raad en de raadsleden zijn goed zichtbaar in en bereikbaar voor de samenleving.
De informatievoorziening vanuit de raad is transparant, volledig en duidelijk, opdat de
samenleving goed kan volgen waar de raad en de raadsleden voor staan, met welke
beleidsthema’s de raad zich bezig houdt en welke besluiten de raad neemt.
2. De raad is goed op de hoogte van opvattingen, wensen en vragen die bij de inwoners
leven.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Het volgen van raadsvergaderingen via de website actief onder de aandacht brengen.
1.b
De abonnementen op de e-mailnotificatie van het Risbis, informatieverstrekking over
de raads- en commissievergaderingen met de daarbij behorende stukken, actief
onder de aandacht brengen.
1.c
Kieskompas Bergen 2010 aanbieden.
2.a
Informatiebijeenkomsten met inwoners beleggen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
Continu berichtgeving op de gemeentepagina, actief communiceren met berichten via
de e-mail notificaties.
1.b
Het onder de aandacht brengen gebeurt via de gemeentepagina en mondeling of via
de mail bij externe contacten.
1.c
Kieskompas is aangeboden bij de raadsverkiezingen van 2010. Deelname cijfers zijn
niet meer te achterhalen, maar lagen tussentijds op bijna 5000 hits, dat zijn echter
niet allemaal deelnemers.
2.a
De raad heeft geen informatiebijeenkomsten voor bewoners georganiseerd.

9

Jaarstukken 2010

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)

Bron

Nulmeting
(2009)
112

Streefwaarden
2010
123

Realisatie
2010
126

Gemiddeld aantal
Statistieken Risbis
inwoners dat via de
website raadsvergaderingen volgt
Aantal externe
Statistieken Risbis
Niet te
+ 10%
161*
abonnementen Risbis
achterhalen
Gemiddeld aantal
Statistieken Risbis
326
357
337
raadplegers van
vergaderingen
Aantal gebruikers
www.kieskompas.nl
nvt
2500
Ca 5000
Kieskompas
hits
Aantal bezoekers per
verslagen
50
60
geen
informatiebijeenkomst
* omdat de nulmeting van 2009 niet te achterhalen is, is de realisatie 2010 een absoluut aantal in
plaats van een percentage.

PROGRAMMAONDERDEEL II: WIJKGERICHT WERKEN
Wat wilden we bereiken?
1. Onze inwoners voelen zich betrokken bij beleids- en planontwikkeling.
2. Onze inwoners ervaren de wijken waarin zij wonen als leefbaar en zij voelen zich
betrokken bij en mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de wijk waarin zij
wonen.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Aan alle beleidsadviezen voor college en raad een participatieparagraaf toevoegen.
1.b
Alle nieuwe projecten in de openbare ruimte zijn voorzien van een participatietraject.
1.c
De beleidsnotitie Burgers Betrokken door een convenant wijkgericht werken
uitwerken.
2.a
Initiatieven vanuit de bevolking ter bevordering van de sociale samenhang stimuleren
door het opzetten van het project “samen zijn wij de wijk”.
2.b
Initiatieven vanuit de bevolking ter bevordering van de verkeersveiligheid in de wijken
stimuleren door het opzetten van het project recht op “recht op veilig op straat”.
2.c
Jaarlijks wijkschouwen organiseren.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
In 2011 wordt de aparte participatieparagraaf aan de beleidsadviezen toegevoegd.
Tot die tijd is bij veel beleidsadviezen wel overleg gevoerd over een participatietraject
en is deze ook daadwerkelijk uitgevoerd. De uitkomsten van de participatie zijn
meegenomen in de advisering.
1.b
Bij nieuwe projecten in de openbare ruimte wordt gewerkt met verschillende
participatietrajecten afhankelijk van de grootte van het project. Bij kleinere projecten
in de wijk, zoals het vervangen van speeltoestellen of het aanleggen van een aantal
parkeerplaatsen wordt volstaan met overleg met de bewonersvereniging en de direct
omwonenden.
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Bij grotere herinrichtingen van speelplaatsen, wegen en groenvoorzieningen wordt in
het voorbereidingstraject overleg gevoerd met de bewonersvereniging(en), direct
omwonenden, betrokken organisaties (VVN, Groenplatform, fietsersbond enz.) en
wordt het traject afgesloten met een presentatie en/of inloopbijeenkomst voor
wijkbewoners en belangstellenden.
1.c
In afwachting van de uitkomsten van de evaluatie van het wijkgericht werken en de
bezuinigingen is nog geen nieuw convenant wijkgericht werken opgesteld. Aan de
hand van de uitkomsten van de evaluatie, die in 2011 plaatsvindt, gaan we na of een
aangepast convenant noodzakelijk is om de wederzijdse rollen en verwachtingen van
bewonersverenigingen en gemeente vorm te geven of dat losse overeenkomsten met
de bewonersverenigingen volstaan.
Drie bewonersverenigingen hebben een wijkplan opgesteld, te weten Aagtdorp,
Schoorl Plan-Oost en Bergen Centrum. De wijkplannen zijn nog in concept en worden
in 2011 in een overeenkomst vastgelegd. Als het financieel, technisch en wat
planning betreft mogelijk is worden de wijkplannen al op onderdelen uitgevoerd.
Lopende wijkplannen zijn, met uitzondering van Bergen aan Zee, uitgevoerd.
2.a+b Voor de projecten “Samen zijn wij de wijk” en “Recht op veilig op straat” zijn plannen
van aanpak opgesteld. Beide projecten starten in 2011 wat de uitvoering betreft.
2.c
Er zijn in 2010 14 wijkschouwen gehouden.
Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)

Bron

Tevredenheid
participatie (E)
Aantal ondertekende
convenanten (P)

“waar staat je
gemeente.nl”

Nulmeting
(jaar)

Veiligheidsmonitor
Rapportcijfer
veiligheidsmonitor (E)

% binnen de
afgesproken termijn en
gerealiseerde punten
(P)
*
**
***

Streefwaarden
2010
Voldoende

Realisatie
2010
6.8

9

0*

Voldoende
Voldoende

6,5**
Veiligheid 7,3,
leefbaarheid
7,7,
Woonomgeving
7,9***
80%

Kengetal sociale
kwaliteit (E)

in afwachting van de evaluatie zijn geen convenanten aangegaan.
Deze score loopt van 0 tot 10. Hoe hoger deze waarde, hoe meer inwoners vinden dat de voorzieningen
goed zijn.
Beoordeling woonomgeving (rapportcijfer 0 tot 10) op veiligheid, leefbaarheid en woonomgeving.

PROGRAMMAONDERDEEL III: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Wat wilden we bereiken?
1. Het veiligheidsgevoel onder onze inwoners neemt toe en de overlast vermindert.
2. Alle fysieke objecten in de openbare ruimte van onze gemeente moeten veilig zijn.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
De aangiftebereidheid bevorderen.
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1.b
1.c
1.d
1.e
2.a

Onze inwoners stimuleren hun woning te laten voorzien van een keurmerk veilig
wonen.
Projecten om de overlast van jongeren aan te pakken voortzetten en intensiveren.
Een convenant Veilig Uitgaan afsluiten.
Deelnemen aan de Veiligheidsmonitor.
Een risicoscan uitvoeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
Ondanks de aanhoudende problemen met het nieuwe registratiesysteem is de
aangiftebereidheid in onze regio goed. Op basis van trends wordt het beleid
bijgesteld. Zo liet het aantal auto-inbraken de laatste periode een stijgende lijn zien.
De politie heeft hier extra op ingezet. De wijze waarop burgers aangifte doen en
kunnen doen blijft een belangrijk aandachtspunt. De discussie over een nieuw
politiebureau voor de afdeling De Duinstreek is nog niet afgerond.
1.b
Het promoten van het keurmerk veilig wonen is nog onvoldoende opgepakt. De
positieve resultaten van het project woninginbraak zijn hier debet aan. Inmiddels laten
de laatste cijfers zien dat woninginbraak ook in Bergen weer gestegen is. Reden dat
de politie nu een speciaal team heeft geformeerd om dit probleem aan te pakken.
1.c
Op basis van de shortlist van Beke en Ferwerda bepaalt de Driehoek de extra inzet
op overlastgevende jeugdgroepen. In de Duinstreek is capaciteit om op twee
jeugdgroepen extra inzet te plegen. Begin 2010 is extra inzet gepleegd op een
jeugdgroep in Egmond aan Zee. In de vervolgperiode was er geen jeugdgroep in de
kernen aangewezen. In november 2010 is een jeugdgroep in Bergen dorp
aangewezen. Naast de extra inzet vindt reguliere inzet plaats.
De werkgroep regelgeving en handhaving van het alcoholmatigingsproject heeft in
2010 onderzoek gedaan naar zogenaamde hokken en keten en heeft gesprekken
gevoerd met de horeca. Het onderzoek door mysteryshoppers is herhaald en laat een
stijging zien van het nalevingpercentage bij de verkoop van alcohol aan jongeren.
1.d
Het convenant Veilig Uitgaan is onderdeel van het alcoholmatigingsbeleid. De
besprekingen met de partners over het afsluiten van een convenant Veilig Uitgaan in
Bergen zijn nog niet afgerond. Ook zijn met de horeca afspraken gemaakt over een
structureel overleg en vertegenwoordiging. De werkzaamheden voor de
implementatie van het op 29 juni 2010 vastgestelde horecabeleid zijn nog in volle
gang. Vanwege een toename van vernielingen in Bergen centrum zijn in de
kerstperiode weer de zogenaamde ‘bikers’ ingezet in navolging van de pilot in
augustus.
1.e
Inwoners is gevraagd naar hun beleving van veiligheid en leefbaarheid, en hoe de
gemeente, politie en brandweer op dit terrein functioneren. Eind mei 2010 zijn de
uitslagen van de onderdelen gemeente en politie bekend gemaakt. In het algemeen
beoordelen de inwoners de veiligheid en leefbaarheid in de woonbuurt positief. De
monitor gaat als nulmeting fungeren. In september 2010 is gestart met de
voorbereiding van de monitor 2011.
2.a
Het ISOR (Informatie Systeem Overige Risico’s) is in oktober 2010 geactualiseerd.
Het actualiseren van het RRGS (Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen) is een
continu proces en wordt uitgevoerd door de MRA.
Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Er zijn geen gemeentelijke prestatie-indicatoren beschikbaar. Hiervoor wordt in de toekomst
de Veiligheidsmonitor gebruikt. (zie 1.e)
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PROGRAMMAONDERDEEL IV:

BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING

Wat wilden we bereiken?
1. Verhogen van de kwaliteit van onze brandweer, de reddingsbrigades en de
gemeentelijke crisisorganisatie.
2. Een veilig verloop van evenementen in onze gemeente.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
De beschikbaarheid van onze brandweer verder verbeteren.
1.b
Vrijwilligers werven uit de verschillende doelgroepen in onze gemeente.
2.a
De betrokkenheid van de brandweer bij de afgifte van vergunningen borgen.
2.b
Aanvragen van vergunningen voor evenementen binnen de geldende termijnen
afhandelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
Inmiddels zijn er vier maatregelen ingevoerd. Het gaat om het verstrekken van
parkeerontheffingen aan vrijwilligers, het brommerproject voor vrijwilligers, de
aanschaf van een beschikbaarheidsysteem en het terugdringen van het aantal loze
meldingen.
Parkeerontheffing en brommerproject
Het verstrekken van de parkeerontheffing aan de vrijwilligers is geregeld waarmee we
al zichtbaar bereikt hebben dat vrijwilligers in actieve dienst sneller op de kazerne
zijn. Het brommerproject heeft er ook voor gezorgd dat vrijwilligers sneller op de
kazerne zijn. Het afgelopen jaar is de opkomsttijd verbeterd van 54% naar 67% .
Beschikbaarheidsysteem
Er is een beschikbaarheidsysteem aangeschaft en operationeel in de kazerne van
Bergen. Het systeem zorgt ervoor dat we inzicht hebben in de opkomst van
vrijwilligers in post Bergen. Momenteel word het systeem geëvalueerd. Indien deze
evaluatie positief is, wordt het systeem ook binnen de andere posten
geïmplementeerd.
Terugdringen aantal loze meldingen
Het aantal loze meldingen is dit jaar met 40 % gereduceerd ten opzichte van vorig
jaar. Het laatste kwartaal was helaas een lichte stijging te zien.
1.b

2.a

2.b

De voorbereiding voor de wervingscampagne is eind 2010 gestart. In het voorjaar van
2011 gaat de campagne daadwerkelijk van start. In september 2011 worden de
resultaten zichtbaar. Op 31 december 2010 hadden we 95 vrijwilligers.
De Brandweer en andere hulpverleners worden structureel betrokken bij vooroverleg
over de vergunningverlening. De afspraken over vergunningen voor evenementen zijn
organisatorisch geborgd en overleg vindt structureel plaats.
Het aantal evenementvergunningen (gebruik van tenten) dat is aangevraagd bij de
brandweer bedraagt 9 stuks. Deze zijn allemaal binnen de geldende termijn
afgehandeld.

13

Jaarstukken 2010

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)

Bron

Aantal vrijwillige leden van de brandweer
uit de verschillende doelgroepen (P)

AG5

Nulmeting
2009
89

Streefwaarden
2010
92

Realisatie
2010
98

Wat hebben we nog meer gedaan?
Duin-en bosbranden
Bergen is het afgelopen jaar exceptioneel geteisterd door duin- en bosbranden, waardoor
veel extra inzet van de gemeente en hulpdiensten noodzakelijk was. Bij de brand in Bergen
aan Zee in april 2010 zijn de inwoners geëvacueerd. De bestrijding van de branden, de
opvang van de bewoners, de nazorg en de maatregelen die genomen zijn om brand te
voorkomen hebben tot kosten geleid. Deze kosten kunnen deels verhaald worden op het rijk.
Voor de planvorming op het gebied van duin-en bosbranden is door de brandweer veel
menskracht ingezet. Dit heeft geleid tot een incident-bestrijdingsplan met bijbehorende
operationele kaarten.
Verhogen kwaliteit gemeentelijke rampenorganisatie
1. Borging rampenbestrijding binnen gemeentelijke organisatie
De taken en verantwoordelijkheden binnen de rampenbestrijding zijn vastgesteld. De
aansturing van leden in het optimaliseren van de gemeentelijke processen worden volgens
deze afspraken uitgevoerd.
1.1 Alarmering
Alle leden van de rampenbestrijding zijn nader geïnstrueerd in de werking van de
communicator (dit is de alarmeringscomputer van de meldkamer). De alarmeringslijst van de
rampenorganisatie wordt elk kwartaal geactualiseerd en in de ambtelijke organisatie onder
de aandacht gebracht.
1.2 Draaiboeken
De praktische uitwerking van de draaiboeken wordt voortvarend aangepakt. Dit is een
continu proces. Medewerkers zijn steeds beter voorbereid op hun taken binnen de
rampenbestrijding.
1.3 Regionale participatie
De ambtenaar rampenbestrijding heeft plaatsgenomen in de regionale pool AOV en de
stafsectie Bevolkingszorg van het Regionaal Operationeel Team.
Vanuit de gemeentelijke rampenorganisatie zijn regionale platformbijeenkomsten
bijgewoond.
2. Stand van zaken evaluatiepunten naar aanleiding van duin- en bosbranden 2009 en 2010
De gemeentelijke aanbevelingen uit de verbeternotitie natuurbranden, die in mei 2010 aan
ons college zijn aangeboden, zijn uitgevoerd.
3. Opleidingen en oefeningen
Alle leden van de rampenbestrijding zijn in 2010 opgeleid/getraind.
De portefeuillehouder krijgt een overzicht van de repressieve rapportages gemaakt door de
meldkamer van de Veiligheidsregio. Deze cijfers zijn ook gepresenteerd aan uw raad tijdens
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de thema avond veiligheid. Inmiddels zien we lichte verbeteringen in de opkomsttijden. In
67% van de meldingen zijn we nu op tijd (binnen 8 minuten ter plaatse) en in 90% van de
meldingen zijn we binnen 10 minuten ter plaatse.
Wat heeft het gekost?
Programma 1
(Bedragen x € 1.000)

Inwoners en Raad
wijkgericht werken
openbare orde en veiligheid

Begroting 2010
voor wijziging

Begroting 2010
na laatste
wijziging

Realisatie 2010

Begrotingsafwijking

V/N

3.692

4.518

5.036

316

173

151

518 N
22

V

935

905

850

55

V

Brandweer en rampenbestrijding

2.221

2.733

2.737

4

N

Totaal lasten

7.163

8.329

8.774

445

N

Inwoners en Raad

-

wijkgericht werken

-

openbare orde en veiligheid

5

20

19

Brandweer en rampenbestrijding

14

14

146

132

V

Totaal baten

19

33

165

132

V

7.144

8.295

8.609

313

N

62

73

11

N

57

57

52

5

N

7.087

8.300

8.630

330

N

Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves lasten
Mutaties reserves baten
Resultaat na bestemming

N

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 330.000 nadeliger dan
geraamd na de laatste wijziging.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.
Programmaonderdeel 1 Inwoners en Raad (lasten)
€ 240.000 (N) betreft benodigde extra dotatie voor de voorziening
wethouders pensioenen omdat de rekenrente van 3,5% naar 3% is verlaagd
waardoor er extra kapitaal ingebracht moet worden om de benodigde
eindwaarde te bereiken. Daarnaast € 298.000 (N) voor de vorming van een
voorziening wachtgelden en arbeidsongeschiktheid wethouders. Verder
€ 50.000 (V) doordat het budget voor de doelmatigheidsonderzoeken niet is
gebruikt en niet nader verklaarde verschillen € 30.000 (N).
Programmaonderdeel 1 Inwoners en Raad (baten)
Niet van toepassing.
Subtotaal programmaonderdeel 1

518 N

518 N

Programmaonderdeel 2 Wijkgericht werken (lasten)
€ 22.000 (V) doordat kosten van herbestrating in Groet lager zijn uitgevallen,
niet alle wijkverenigingen ondersteuningssubsidie hebben aangevraagd en
niet alle wijkbudgetten helemaal zijn besteed door de wijkverenigingen. Het
restantbudget is voor € 11.000 in de reserve wijkgericht werken gestort
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omdat die al bijna het maximum van € 75.000 heeft bereikt. (stand reserve
wijkgericht werken is € 73.133 ultimo 2010)
Programmaonderdeel 2 Wijkgericht werken (baten)
Niet van toepassing.
Subtotaal programmaonderdeel 2
Programmaonderdeel 3 Openbare orde en Veiligheid (lasten)
In de begroting was een bedrag van € 54.000 opgenomen voor controle en
toezicht op het gebied van de Drank - en Horeca wet, APV
(exploitatievergunning) en Wet op de kansspelen. De bedoeling was deze
werkzaamheden uit te laten voeren door stadstoezicht van de gemeente
Alkmaar. Over de termijn waarop dit toezicht uitgevoerd moest worden, is
geen overeenstemming bereikt en door vertraging van de nota horecabeleid
is er in 2010 slechts incidenteel toezicht geweest. € 50.000 (V).
Niet nader verklaarde verschillen € 5.000 (V).
Programmaonderdeel 3 Openbare orde en Veiligheid (baten)
Niet van toepassing.
Subtotaal programmaonderdeel 3
Programmaonderdeel 4 Brandweer en Rampenbestrijding (lasten)
Niet nader verklaarde verschillen € 4.000 (N).
Programmaonderdeel 4 Brandweer en Rampenbestrijding (baten)
Betreft niet geraamde inkomsten bestaande uit bijdrage Ministerie in
verband met bosbranden van € 96.000 (V) en schade-uitkering verzekering
van € 35.000 (V). Niet nader verklaarde verschillen € 1.000 (V).
Subtotaal programmaonderdeel 4

22 V

22 V

55 V

55 V

4N

132 V
128 V

Subtotaal resultaat voor bestemming
Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Betreft storting van € 11.000 (N) overgebleven budget wijkgericht werken in
reserve wijkgericht werken.
Toelichting op mutaties reserves (baten)
Er is € 5.000 (N) minder uitgenomen dan begroot uit de reserve kleding
brandweerpersoneel .
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

313 N

11 N

5N
16 N
329 N
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Programma 2. Samenleving
Portefeuillehouders: Else Trap/Janina Luttik-Swart en Alwin Hietbrink.
Missie
Al onze inwoners kunnen in onze samenleving meedoen. Dat geldt zowel voor jonge en
gezonde mensen als voor senioren en mensen met een beperking. Wij faciliteren hun
zelfstandig functioneren, individueel of groepsgewijs.
Wij richten ons ook op het in stand houden en (her)ontwikkelen van goede accommodaties,
die bijdragen aan de leefbaarheid van onze kernen, wijken en buurten. Het gaat daarbij om
accommodaties die voorzien in de dagelijkse behoeften van onze inwoners.
In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:
I
Voorzieningen / fysiek sociale infrastructuur ten behoeve van leefbaarheid, sociale
samenhang en meedoen
II
Opgroeien en opvoeden
III
Individuele maatschappelijke ondersteuning en toeleiding arbeidsmarkt
IV (Geestelijke) volksgezondheid, huiselijk geweld en maatschappelijke opvang
PROGRAMMAONDERDEEL I:

VOORZIENINGEN / FYSIEK SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Wat wilden we bereiken?
1. Een passend voorzieningenniveau in alle kernen van onze gemeente.
2. De lokale accommodaties worden meer gebruikt door mensen met een beperking.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Het huidige accommodatieaanbod in de verschillende kernen in stand houden.
1.b
Het dorpshuis in Schoorl in 2010 herontwikkelen.
1.c
In 2010 investeren in het jongerencentrum in Egmond (J.O.E.B.).
1.d
Investeren in kader van sportverenigingen om vrijwilligers te werven en te
behouden.
2.a
Een toegankelijkheidsfonds instellen om de openbare ruimte en onze lokale
accommodaties beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Binnen
dit fonds wordt eerst ingezet op de bibliotheken en de dorpshuizen, te beginnen met
de bibliotheekvestiging in Egmond aan den Hoef en met dorpshuis Hanswijk.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
In 2010 is een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een gemeentelijk
accommodatiebeleid. Op basis van dit plan van aanpak zijn de te verwachten
demografische ontwikkelingen in beeld gebracht en is een enquête naar het huidige
gebruik van accommodaties uitgevoerd. Op grond van onder meer deze gegevens
worden in 2011 beleidsscenario's opgesteld die op hun beurt moeten leiden tot het
vaststellen van een accommodatiebeleid.
1.b
In 2010 is een aantal scenario's ontwikkeld met betrekking tot de invulling van
dorpshuis de Blinkerd na herbouw. Daarbij is gekeken naar integratiemogelijkheden
met de Boet en de Oorsprong. Vervolgens is gestart met een
haalbaarheidsonderzoek. In 2011 wordt op grond hiervan een besluit genomen.
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1.c

1.d

2a.

In 2010 hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente, de
parochie en andere betrokken partijen om te komen tot nadere afspraken rondom de
investering en de exploitatie voor een nieuw jongerencentrum. In de gesprekken zijn
verschillende mogelijkheden c.q. voorwaarden besproken waaronder de parochie en
de gemeenten kunnen investeren. Tot op heden is hierover geen overeenstemming
bereikt. De verwachting is dat uiterlijk in het tweede kwartaal van 2011 een besluit
genomen wordt of investeren in een nieuw jongerencentrum op de huidige locatie
haalbaar is.
In 2010 is in samenwerking met de Sportraad BES een subsidieregeling
kaderopleidingen sport tot stand gekomen, waarmee de sportverenigingen subsidie
kunnen krijgen voor verschillende kadertrainingen voor hun vrijwilligers, zoals
scheidsrechtertrainingen, jeugdcoach-opleidingen en algemene bestuurstrainingen.
Er zijn in 2010 door de Sportraad BES, in samenwerking met het Sportbureau
Alkmaar, voorbereidingen gestart om collectieve kadercursussen te organiseren. Dit
heeft plaatsgevonden na een inventarisatie onder de leden van de Sportraad BES. Dit
wordt begin 2011 uitgevoerd.
Sportservice Noord-Holland heeft in opdracht van de gemeente aan tien
sportverenigingen een training gegeven om aan meer vrijwilligers en meer kaderleden
te komen.
Het Sportbureau Alkmaar heeft vier sportverenigingen geadviseerd op het gebied van
sponsoring.
In het kader van het toegankelijk maken van openbare gebouwen en de openbare
ruimten voor minder validen is het budget van het toegankelijkheidsfonds besteed
aan:
- het aanpassen van de lift in de bibliotheek in Egmond aan den Hoef;
- het aanleggen van een voetpad vanaf de Schulp langs de Heereweg richting
kruising met de randweg in Egmond-Binnen;
- het aanleggen van op- en afritten in de wijk Schoorl Plan-Oost;
- het in 2011 toegankelijk maken van de speeltuin aan het Winkelmanplantsoen in
Egmond aan Zee voor kinderen met een lichamelijke beperking;
- het aanpassen van de strandafgangen in Bergen aan Zee en Schoorl.
Het aanpassen van de entree van dorpshuis Hanswijk is nog in uitvoering.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)
Toegankelijkheidsscore
bibliotheekvestiging Egmond en
dorpshuis Hanswijk in het kader van
de Gouden-Rolstoel-award (P)
Inwonertevredenheidsvoorzieningen
(E)
Score sociale kwaliteit

Bron

Nulmeting
(jaar)

Streefwaarden
2010

>60%

>60%

2008: 28%

Realisatie
2010
Egmond is
gerealiseerd,
Hanswijk wordt
aan gewerkt
Definitieve scores
over 2010 zijn nog
niet bekend
Onderzoek is na
2008 stopgezet
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PROGRAMMAONDERDEEL II: OPGROEIEN EN OPVOEDEN
Wat wilden we bereiken?
1. Problemen bij het opgroeien worden vroegtijdig gesignaleerd en doorgeleid naar
passende ondersteuning.
2. Ouders en verzorgers weten waar zij ondersteuning kunnen krijgen bij het opvoeden.
3. Tussen leerplicht, politie en jongerenwerk vindt een goede afstemming plaats.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Voortzetting van de buurtnetwerken rond 0 – 12-jarigen in de kernen.
1.b.
Aansluiting landelijke verwijsindex Risicojongeren.
1.c
Aansluiting bij Elektronisch kinddossier.
2.a
Een Centrum voor Jeugd en Gezin oprichten.
3.a
Verschuiving van accommodatiegebonden jongerenwerk naar ambulant
jongerenwerk doorzetten.
3.b
Bevorderen frequent jeugdveiligheidsoverleg leerplicht, politie en jongerenwerk.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
De buurtnetwerken zijn eind 2010 overgenomen door de CJG coördinator. In 2011
wordt in overleg met de partners in het buurtnetwerk een kwaliteitsslag gemaakt.
Daarnaast is in het najaar van 2010 gestart met het buurtnetwerk 12+. In 2011 wordt
het buurtnetwerk 12+ voorgezet.
1.b
De verwijsindex is een digitaal systeem waarin melding gedaan kan worden als er
zorgen zijn over jongeren. Het systeem is een wettelijke verplichting en heeft als doel
om samenwerking tussen professionals te vergemakkelijken en te stimuleren. Het
doel is om te komen en te werken volgens het principe één gezin één plan.
Organisaties zoals de GGD en bureau jeugdzorg zijn in 2010 aangesloten op de
verwijsindex. In oktober 2010 is in onze gemeente een start gemaakt met de
implementatie van de verwijsindex. Er heeft een informatiebijeenkomst en twee
workshops plaatsgevonden voor alle betrokken partijen in de gemeente. In 2011
worden alle organisaties aangesloten bij de verwijsindex waarna zij hiermee kunnen
werken.
1.c
Het elektronisch kinddossier (EKD) is voor alle instellingen die in de
jeugdgezondheidszorg werken verplicht vanaf 1 juli 2010. Binnen onze gemeente is
het de GGD die verantwoordelijk is voor de jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar. Zij
gaan dan ook gebruik maken van het EKD. Door technische storingen in het systeem
is de implementatie van het EKD binnen de GGD uitgesteld. In 2011 wordt het
elektronisch kinddossier in onze gemeente geïmplementeerd.
2.a
In 2010 is een start gemaakt met het oprichten van een Centrum voor Jeugd en
Gezin. In juni 2010 is de CJG coördinator aangesteld en is van start gegaan met
allerlei acties. Uw raad is hierover via een memo in februari 2011 geïnformeerd.
3.a
In 2008 is gestart met een verschuiving van het accommodatiegebonden
jongerenwerk naar het ambulant jongerenwerk. In de praktijk is gebleken dat deze
aanpak effectief is. Uit het onderzoek naar de veiligheid op straat blijkt dat er minder
overlast van jongeren op straat is. Een vertegenwoordiger van het jongerenwerk gaat
bij een melding van overlast door jongeren direct naar de plek van bestemming,
spreekt de jongeren aan, gaat in gesprek met de omwonenden en observeert de
buurt langere tijd nauwlettend. Omwonenden zijn tevreden over de inzet van het
jongerenwerk omdat ze direct actie ondernemen en benaderbaar zijn.
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3.b

In het afgelopen jaar heeft er verschillende keren jeugdveiligheidsoverleg
plaatsgevonden. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van de politie, het
jongerenwerk, de leerplichtambtenaar, gemeentelijke beleidsmedewerkers jeugd,
openbare orde en veiligheid, de wethouder welzijn en de burgemeester. Belangrijke
signalen worden met elkaar gedeeld en er worden afspraken gemaakt over hoe deze
het beste aangepakt kunnen worden. Aan het eind van het jaar heeft er een evaluatie
plaatsgevonden en is vastgesteld dat het wenselijk is om meer te kunnen overleggen
over individuele jongeren en overlast van hangjongeren. Om deze reden wordt in
2011 gestart met vier keer per jaar een overleg tussen vertegenwoordigers van de
politie, het jongerenwerk en de leerplichtambtenaar. Daarnaast vindt er twee keer per
jaar een bestuurlijk overleg plaats met alle betrokken partijen. Deze structuur sluit het
beste aan bij de wensen en behoefte van alle partijen en zorgt voor meer kwaliteit
binnen de onderlinge samenwerking.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)

Bron

% Inwoners dat het opvoedsteunpunt
in de buurt kent
Aantal delicten jongeren < 18 jaar

Politiemonitor

Nulmeting
(jaar)

Streefwaarden
2010
90

< 950

Realisatie
2010
Er heeft geen
indicatieonderzoek
plaatsgevonden
Niet bekend

PROGRAMMAONDERDEEL III: INDIVIDUELE MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN TOELEIDING
ARBEIDSMARKT

Wat wilden we bereiken?
1. Onze inwoners zijn in staat om zelfstandig te voorzien in hun eigen onderhoud en waar
dit niet mogelijk is biedt de gemeente ondersteuning.
2. Door een actieve cliëntenbegeleiding wordt er voor gezorgd dat inwoners die uitstromen
uit een uitkering ook duurzaam uitstromen en geen terugval kennen.
Wat gingen we daarvoor doen?
1.a
Inwoners met een (fysieke) beperking krijgen de kans tot deelname aan het
maatschappelijke verkeer door middel van een aanbod op de volgende gebieden:
- het voeren van de huishouding;
- het normaal gebruiken van de woning;
- het verplaatsen in en om de woning;
- het verplaatsen in aansluiting op de regionale, bovenregionale en landelijke
vervoerssystemen.
2.a
Uitstroom en activering vanuit de WWB en aanverwante wetten door intensieve
cliëntenbegeleiding en het bieden van maatwerk aan cliënten.
2.b
Het bestrijden van de jeugdwerkloosheid door het meedoen aan en bevorderen van
regionale en lokale initiatieven.
2.c
Het zo adequaat mogelijk bereiken van (potentiële) inburgeraars en mensen die een
beroep doen op de regelingen in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs
(WEB).
2.d
Streven naar een zo optimaal mogelijk gebruik van de bijzondere bijstand.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
De positieve werking van de subsidie voor het opplussen van woningen heeft tot
bekendheid met de Wmo voorzieningen geleid. Het gevolg is dat er meer aanvragen
zijn ingediend.
In het vierde kwartaal is aan uw raad een uitwerking van mogelijke
beheermaatregelen in het kader van de Wmo voorgelegd (met name voor
prestatieveld 6). Dit als opmaat naar de herijking van het Wmo beleid dat voor eind
2011 op het programma staat.
Eind 2010 is een nieuwe vervoerder gevonden voor de OV-taxi.
2.a
Er is gestreefd naar een optimale duurzame inzetbaarheid van mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen heeft onze
gemeente het afgelopen jaar het aantal bijstandsgerechtigden kunnen beperken. Het
aantal uitkeringsgerechtigden is in 2010 gelijk gebleven. Landelijk gezien neemt het
aantal personen met een bijstandsuitkering toe met 6,5%. In totaal heeft onze
gemeente 197 uitkeringsgerechtigden, waarvan 178 klanten een WWB uitkering
ontvangen en 19 klanten een uitkering ontvangen via de IOAW/IOAZ (op peildatum 1
januari 2010 had onze gemeente 209 uitkeringsgerechtigden).
In 2010 zijn er in totaal 62 nieuwe WWB -klanten en 8 IOAW/IOAZ klanten
ingestroomd. Daarentegen zijn er 65 WWB klanten en 3 IOAW/IOAZ klanten
uitgestroomd. Dit heeft verschillende oorzaken. Hieronder is de uitstroom
schematisch weergeven.
Reden uitstroom
Aantal Percentage
Handhaving door werkweigering
11
16%
Loon uit arbeid via inzet reïntegratiebedrijf WNK
16
24%
Werkleeraanbod
5
7%
Bereiken 65 jarige leeftijd
9
12%
Zelfstandig vinden van een baan / beroep
2
3%
Verhuizing/ partner
9
13%
Overig w.o. inkomsten uit vermogen / uitkering
16
24%
arbeidsongeschiktheid, uitkering werkloosheid
Totaal
68
100%

2.b

Op peildatum 31 december 2010 waren 175 klanten van de 197 personen ingedeeld
op de participatieladder. 81 personen kunnen direct toegeleid worden naar de
arbeidsmarkt. Voor 94 personen is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. Zij zullen
eerst een traject voor maatschappelijke participatie volgen alvorens zij toegeleid
kunnen worden naar de arbeidsmarkt.
In 2010 is bekend geworden dat onze gemeente (via de gemeenschappelijke regeling
WNK bedrijven) geselecteerd is voor de Pilot Loondispensatie. Bij de pilot wordt
getoetst of het instrument loondispensatie bijdraagt aan het bevorderen van de
arbeidsparticipatie voor mensen met een Wsw indicatie. Deelname aan de pilot kan
bij dragen aan het geleidelijk afnemen van de Wsw wachtlijsten. Op peildatum 31
december 2010 had onze gemeente 6 personen op de Wsw wachtlijst staan (dit
waren 16 personen op 1 januari 2010).
In september 2009 heeft ons college de raamwerkovereenkomst
Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord ondertekend. Vanaf dat moment is een
samenwerking tot stand gekomen met de regionale technische sectoren in de bouw,
metaal, infra en installatiewerk. Ook is met de bedrijfsschool Talent voor techniek een
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2.c

2.d

convenant afgesloten dat ervoor zorgt dat jongeren een leerwerkplek behouden en
hun opleiding kunnen afmaken. De leidraad van het actieplan is jongeren zo regulier
mogelijk op de arbeidsmarkt te plaatsten en dit blijkt goed te werken. Voorts is de
website www.vraaghetjob.nl opgericht. Via deze website worden jongeren
geïnformeerd over de mogelijkheden rond doorleren, werken of allebei.
Op peildatum 31 december 2010 had onze gemeente 10 jongeren in de Wet
investeren in jongeren (WIJ). 3 jongeren ontvangen een WIJ –uitkering in combinatie
met een duaal opleidingstraject. De anderen doen betaald werk en krijgen een
aanvullende uitkering tot het minimum bestaansniveau.
Stichting Inova is door onze gemeente aangesteld als uitvoeringsorgaan voor de Wet
Inburgering. Aan de stichting is subsidie verleend voor het uitvoeren van de wettelijke
taken in het kader van de inburgering. De subsidie betreft geoormerkte middelen uit
het participatiebudget. Onze gemeente heeft van de rijksoverheid een taakstelling
opgelegd gekregen om 20 inburgeringstrajecten aan te bieden. De
inburgeringstrajecten worden aangeboden aan nieuwkomers die via de taakstelling
huisvesting bij de gemeente binnen komen. Daarnaast kennen wij nog een groep
oudkomers die ook inburgeringsplichtig zijn. Voor deze groep (circa 37 personen) wil
onze gemeente een extra ambitie realiseren. In 2010 is gestart met het inkopen van
10 extra inburgeringstrajecten voor deze doelgroep. Hiervoor ontvangen wij een extra
bijdrage van het rijk. Op peildatum 31 december 2010 zijn 30 inburgeraars een traject
gestart.
De verwachting is dat inburgeraars uiterlijk binnen 3,5 jaar aan hun inburgeringsplicht
voldoen en het inburgeringsexamen hebben behaald. Deze termijn is tevens de
wettelijke norm voor het behalen van het inburgeringsexamen.
Per peildatum 7 juli 2010 volgen 11 mensen een alfabetiseringscursus, 12 mensen
een cursus Nederlands als tweede taal (dit is een cursus voor inburgeraars die na het
behalen van het inburgeringsexamen hun taalniveau willen verhogen) en 52 mensen
de algemene educatie opleiding.
Onze gemeente ontving in 2010 een bedrag van € 214.188 voor
volwasseneneducatie, dat deel uitmaakt van het participatiebudget. Tot 2013 worden
deze middelen verplicht besteed bij het ROC. Daarna treedt de marktwerking in. Ons
college heeft met het ROC Horzion College een overeenkomst afgesloten waarin een
specifiek opleidingsaanbod is afgesproken.
Afgelopen periode is bekeken in hoeverre de aanvragen voor bijzondere bijstand
doelmatiger kunnen worden behandeld. Bekeken is of cliënten via een digitaal
loketsysteem een aanvraag voor bijzondere bijstand konden indienen. Het recht op
bijstand wordt dan direct berekend en er volgt standaard een gemeentelijke
beslissing. Dit systeem vraagt een grote investering en er wordt beoordeeld of de
huidige programmatuur aangepast kan worden zodat de dienstverlening wel
verbeterd wordt, maar de investering achterwege kan blijven. In 2011 wordt bekeken
of de beleidsregels ten aanzien van de bijzondere bijstand kunnen worden
aangescherpt en wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de ‘standaard bulk
aanvragen’ efficiënter af te handelen.
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Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)

Bron

Nulmeting
(jaar)

Aantal uitkeringsgerechtigde WWB-ers
Aantal uitkeringsgerechtigden dat
uitstroomt naar werk
Aantal uitkeringsgerechtigden dat
uitstroomt naar werk via actieve
bemiddeling van de gemeente

Streefwaarden
2010
216
38

Realisatie
2010
208
31

20
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PROGRAMMAONDERDEEL IV: (GEESTELIJKE) VOLKSGEZONDHEID, HUISELIJK GEWELD EN
MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Wat wilden we bereiken?
1. Wij bieden onze jeugdigen (0-19 jaar) een klimaat waarin zij zich fysiek en psychisch
goed kunnen ontwikkelen en ondersteunen de maatschappelijke partners die
(gezondheids) problemen bij jeugdigen kunnen signaleren.
2. Terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers als gevolg van een hartstilstand.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Wij gaan jongeren met overgewicht actief stimuleren deel te nemen aan het project
Sporthero.
1.b.
Project beweegkriebels op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aanbieden.
1.c
Combinatiefunctionarissen inzetten op basisscholen.
2.a
Wij schaffen per jaar 5 AED’s aan.
2.b
Meedoen aan het AED-project van de Veiligheidsregio.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
De gemeente heeft deelgenomen aan het project Sporthero van het Sportbureau
Alkmaar. Hierbij worden kinderen met (dreigend) overgewicht individueel benaderd
met sportlessen, voedingslessen en voorlichting in samenwerking met de GGD en de
school. Het project loopt per schoolseizoen. In het schoolseizoen 2009-2010 was er
één deelnemer uit de gemeente Bergen. In juli is door ons college besloten om het
project te verlengen. In oktober is het tweede seizoen met één deelnemer gestart.
1.b
In 2010 hebben de peuterspeelzalen van Bergen en Schoorl meegedaan met het
project Beweegkriebels. Het ging om zes leidsters van de Stichting Peuterspeelzalen
Bergen en drie peuterleidsters van de Stichting Kinderopvang Schoorl (SKOS)
evenals de stagiaires van beide stichtingen. Ze hebben een training gehad van
Sportservice Noord-Holland. Daarbij hebben ze verschillende manieren geleerd om
de peuters spelenderwijs in beweging te krijgen. Ze hebben dit zelf verder uitgewerkt
en gebundeld als naslagwerk.
Dit project is ook aangeboden aan Stichting Kinderopvang de Egmonden. Die wilden
in 2010 nog niet meedoen. In 2011 willen ze er opnieuw naar kijken. Overleg zal
hierover nog plaatsvinden.
1.c
De startnotitie Combinatiefuncties is aangehouden doordat in de meicirculaire
vergeten was om de derde tranche-gemeenten, waaronder Bergen, op te nemen. In
de septembercirculaire werd Bergen wel opgenomen. Dit was te laat voor het
schoolseizoen 2010-2011. Een deel van de combinatiefuncties wordt al enkele jaren
uitgevoerd door Stichting Welzijn Bergen. Het gaat daarbij om het sportbuurtwerk, de
sportdag 2b2gether en het Jeugdsportpasproject. Daarnaast mag het Sporthero-
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project en de verenigingsadvisering van het Sportbureau Alkmaar en Sportservice
Noord-Holland, alsmede de ondersteuning van de Sportraad BES door het
Sportbureau Alkmaar worden meegeteld. Al met al heeft onze gemeente op deze
wijze in 2010 ongeveer 1,3 fte combinatiefuncties gerealiseerd.
2.a&b In 2010 zijn er 5 AED's en ophangkasten aangeschaft.
Als het beleidsplan is vastgesteld in 2011 kan direct gestart worden met de uitvoering.
Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)

Bron

Nulmeting
(jaar)
6

% Jongeren met overgewicht
Toename aantal aangeschafte AED’s

Streefwaarden
2010
6
+5

Realisatie
2010
Niet
bekend
+5

Wat heeft het gekost ?
Programma 2
(Bedragen x € 1.000)

Voorzieningen / fysieke sociale
infrastructuur
Opgroeien en opvoeden

Begroting 2010
voor wijziging

5.895

Begroting 2010
na laatste
wijziging
6.136

Realisatie 2010 Begrotingsafwijking

5.823

V/N

313

V

2.523

3.099

3.029

71

V

Individuele maatschappelijke
ondersteuning / toeleiding arbeidsmarkt

12.665

13.452

12.990

462

V

(Geestelijke) volksgezondheid, huiselijk
geweld en maatschappelijke opvang

1.755

1.667

1.598

69

V

22.839
727

24.354
836

23.439
747

914
89

V
N

236

453

398

55

N

Individuele maatschappelijke
ondersteuning / toeleiding arbeidsmarkt

6.813

6.586

6.945

359

V

(Geestelijke) volksgezondheid, huiselijk
geweld en maatschappelijke opvang

504

497

494

3

N

Totaal lasten
Voorzieningen / fysieke sociale
infrastructuur
Opgroeien en opvoeden

Totaal baten

8.280

8.372

8.584

212

V

14.559

15.982

14.855

1.127

V

Mutaties reserves lasten

346

346

346

Mutaties reserves baten

208

421

381

40

N

14.698

15.907

14.820

1.087

V

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

-

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 1.087.000 voordeliger
dan geraamd na de laatste wijziging.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.
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Programmaonderdeel 1 Voorzieningen / Fysiek sociale infrastructuur (lasten)
Op huisvesting openbaar onderwijs € 13.000 (V). Dit bestaat uit
Binnenklimaatsubsidie (€ 150.000 voordeel), het grootste deel wordt
uitgevoerd door de schoolbesturen en moet nog plaatsvinden in 2011. Het
rijk heeft de uitvoering van deze subsidie met een jaar verlengd tot
1 september 2011. Verder waren er dit jaar geen spoedaanvragen (€ 50.000
voordeel). Een ontvangen subsidie voor multifunctionele ruimte (BBS) moet
terugbetaald worden (€ 187.000 nadeel) omdat de subsidieverstrekker vindt
dat wij als gemeente ons niet aan het doel van de regeling hebben
gehouden. Ons college heeft hiertegen bezwaar aangetekend maar dat is
ongegrond verklaard. De mogelijkheid om in beroep te gaan overwegen wij
nog.
Op het product Bibliotheken € 35.000 (V) bij de aanbesteding van het BCFtraject rond de bibliotheek.
Bij binnensport accommodaties € 113.000 (V). Dat bestaat uit € 39.000
voordeel in verband met minder uitgaven aan subsidies door:
Slagroomparagraaf, topevenement is uitgesteld naar 2011, het vormgeven
van de regels voor kaderopleidingen in een subsidieregeling is later
vastgesteld dan gepland waardoor de eerste aanvragen pas in december
konden worden behandeld.
Verder € 24.000 nadeel omdat wij in eerste instantie de doeluitkering
Breedtesportimpuls hebben terugbetaald, bij de inkomsten staat hier een
voordeel van € 31.000 tegenover wat we later hebben ontvangen, per saldo
€ 7.000 voordeel.
€ 98.000 voordeel betreft de door het rijk beschikbaar gestelde taakmutatie
Brede Scholen welke in afwachting van beleid niet gebruikt is in 2010.
Sportcentrum de Watertoren € 56.000 (V)
Over het jaar 2008 (een deel van de periode dat namens de gemeente het
zwembad De Watertoren is geëxploiteerd) is nog € 52.000 aan BTW terugontvangen van de Belastingdienst. Verder € 4.000 (V) kleine verschillen.
Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten is vastgesteld voor heel
2010, maar de regeling zelf is ingegaan per september 2010. Aan het eind
van het jaar zijn er vier aanvragen binnengekomen. Het subsidiebedrag voor
het gehele jaar van € 40.000 is daardoor voor een groot deel niet besteed
€ 28.000 (V).
De subsidie voor de Blinkerd is verminderd voor 2010 omdat er geen
exploitatiekosten voor de sporthal zijn, € 15.000 (V). Niet nader verklaarde
verschillen € 57.000.

313 V

Programmaonderdeel 1 Voorzieningen / Fysiek sociale infrastructuur (baten)
De huuropbrengst van de Brede Bergense School was € 30.000 (N) lager
dan geraamd. De contracten voor onderverhuur zijn nog niet gesloten. De
planning is dat deze in februari 2011 worden ondertekend. De reeds
ontvangen en begrote subsidie voor het binnenklimaat is als
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voorontuitvangen geboekt voor een bedrag van € 87.000 (N) omdat deze
kosten pas in 2011 worden gemaakt. Bij binnensportaccommodaties
€ 31.000 (V) door het ontvangen van de doeluitkering Breedtesportimpuls,
zie toelichting bij lasten.
Niet nader verklaarde verschillen € 3.000 (V).
Subtotaal programmaonderdeel 1

89 N
224 V

Programmaonderdeel 2 Opgroeien en opvoeden (lasten)
Bij leerlingenvervoer € 29.000 (N) omdat het gemiddelde van de vervoerde
leerlingen gegroeid is van 95 in 2009 naar 105 in 2010.
Jeugd en jongerenwerk € 20.000 (V) minder kosten door regionale subsidie
project alcoholmatiging (€ 10.000) en geen uitgaven voor sloopkosten
bunker in Egmond aan den Hoef (€ 10.000). De sloop is uitgesteld omdat uw
raad om extra overleg/onderzoek heeft verzocht.
Op ondersteuning ouderenorganisaties € 59.000 (V). Het voordeel op dit
product is voor € 36.000 te verklaren door het achterblijven van de begrote
kosten voor het toegankelijkheidsfonds en voor € 23.000 voor het Wmo
stimuleringsfonds. Oorzaak is dat er weinig verzoeken (onder andere vanuit
de wijkverenigingen) zijn ingediend. Met name het Wmo-stimuleringsfonds is
een nieuw instrument, waar wijkverenigingen nog meer bekend mee moeten
raken.
Ondersteuning sociaal-culturele organisaties € 60.000 (N). De overschrijding
wordt met name verklaard door de huurkosten van De Oorsprong, die de
gemeente heeft overgenomen van St. Welzijn Bergen voor de jaren 2009 en
2010. Dit betreft een nadeel van € 53.000.
Participatiebudget educatie € 30.000 (V), dit is een specifieke uitkering, niet
uitgegeven geld moet worden terug betaald. Het ROC heeft het jaar 2010
afgewikkeld en aangegeven dat er € 30.000 wordt terugbetaald.
Niet nader verklaarde verschillen € 51.000 (V).
Programmaonderdeel 2 Opgroeien en opvoeden (baten)
Het Participatiebudget educatie is een specifieke uitkering waarvan niet
bestede gelden moeten worden terugbetaald. Van het ontvangen subsidie
bedrag van € 214.000 is € 46.000 niet uitgegeven, dit bedrag is
gereserveerd als terug te betalen aan het ministerie.
Niet nader verklaarde verschillen € 9.000 (V).
Subtotaal programmaonderdeel 2

71 V

55 N
16 V

Programmaonderdeel 3 Individuele maatschappelijke ondersteuning en
toeleiding arbeidsmarkt (lasten)
Woonvoorzieningen €106.000 (V) Dit komt omdat enkele dure woningaanpassingen niet zijn afgerond in 2010.
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WWB uitkeringen tot 65 jaar € 92.000 (V)
Dankzij het continueren van de aanpak waarbij er gekozen is voor een
strengere poortwachtersrol, het project programmatisch handhaven en door
het sterk inzetten op re-integratie is het uitkeringsbestand minder gegroeid
dan de verwachte 12%.
Bijzondere bijstand € 96.000 (V)
In de eerste drie kwartalen van 2010 zijn minder aanvragen bijzondere
bijstand ontvangen dan verwacht. In het laatste kwartaal van 2010 zijn alle
cliënten aangeschreven waarvan de verwachting was dat zij recht hadden
op een bijdrage. Naar aanleiding van deze mailing zijn een 150 aanvragen
bijzondere bijstand alsnog ontvangen waarvan een groot deel pas in 2011
kan worden afgehandeld.
Bij de Wmo € 85.000 (V). Het betreft een open einde regeling waarbij de
totale uitgaven afhankelijk zijn van het aantal ontvangen aanvragen voor
huishoudelijke hulp. Er is een lichte terugval in het aantal aanvragen.
Daarnaast worden de aanvragen nog kritischer beoordeeld (inzet
mantelzorg). Er is een toename waarneembaar in de verstrekking in natura
(tekort van € 69.000) en een afname in de PGB verstrekking (overschot van
€ 97.000), dat verklaart een overschot van bijna € 30.000. De uitgaven aan
overige vergoedingen bleven achter bij het begrote bedrag met als resultaat
een overschot van € 49.000.
Participatiebudget re-integratie € 145.000 (V). In het najaar 2010 is
ingegrepen op de gesubsidieerde arbeid ter voorkoming van een
overschrijding op het re-integratiebudget. Omdat niet direct in te schatten
was wat de effecten zouden zijn van deze maatregel is het reintegratiebudget bij de najaarsnota verhoogd met een bedrag van € 438.013.
Met het WNK is afgesproken om alle trajecten die verloond waren (de cliënt
een salaris ontving van het WNK) om te zetten naar een niet verloonde
variant. Door deze ingreep is een lichte stijging waargenomen in het
uitkeringsbestand (wat geen overschrijding tot gevolg had) maar heeft een
positief effect gehad op de uitgaven binnen het re-integratiebudget.
Participatiebudget inburgering € 57.000 (N). In 2010 is een extra
inspanningsverplichting afgesproken met het ministerie, waardoor er geen
20 maar 30 trajecten ingezet zijn. Hiervoor is een extra bijdrage ontvangen
van het Rijk. Doordat er extra trajecten ingezet zijn, is niet alleen de
trajectprijs iets gestegen, maar ook de vergoedingen zoals reiskosten.
Niet nader verklaarde verschillen € 5.000 (N)

462 V

Programmaonderdeel 3 Individuele maatschappelijke ondersteuning en
toeleiding arbeidsmarkt (baten)
De inning van de eigen bijdrage Wmo valt € 120.000 (N) lager uit dan
begroot. Dit komt doordat cliënten per saldo een lagere benutting van
huishoudelijke hulp en huisvestingkosten ten opzichte van een stijging in de
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verstrekkingen in natura aan personen hebben genoten.
Bij WBB Uitkeringen tot 65 jaar € 56.000 (V). Pas in oktober 2010 is de
definitieve vaststelling van de budgetten 2010 ontvangen van het ministerie.
Deze aanpassingen konden daarom niet verwerkt worden in de najaarsnota.
In deze beschikking geeft het ministerie aan dat het definitieve budget wordt
vastgesteld op € 2.959.000. Er was rekening gehouden met een bedrag van
€ 2.900.000 aan inkomsten. Doordat er een bedrag van € 3.000 minder is
ontvangen aan terugvordering resulteert dit in het eerder een genoemd
voordeel van € 56.000.
Bij schuldhulpverlening € 36.000 (V). In 2010 heeft het ministerie extra
gelden beschikbaar gesteld om de gevolgen van de kredietcrisis op te
vangen. Deze inkomsten waren niet opgenomen in de begroting.
Op het Participatiebudget inburgering € 126.000 (V). Pas in oktober 2010 is
de definitieve vaststelling van de budgetten 2010 ontvangen van het
ministerie. Deze aanpassingen konden daarom niet verwerkt worden in de
najaarsnota. Er is € 14.000 meer ontvangen dan aanvankelijk werd
aangenomen. Verder is van de gemeente Alkmaar een bedrag van € 43.000
ontvangen. Dit betrof de afrekening van de WIN die in 2006 beëindigd was.
Deze kon pas in 2010 gemaakt worden omdat er gewacht moest worden tot
alle trajecten van de inburgeraars beëindigd waren. Daarnaast is er € 69.000
meer uit het Participatiebudget inburgering geput als dekking.
Bij het Participatiebudget re-integratie € 248.000 (V). Pas in oktober 2010 is
de definitieve vaststelling van de budgetten 2010 ontvangen van het
ministerie. Deze aanpassingen konden daarom niet verwerkt worden in de
najaarsnota. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 11.000. Verder is er
bedrag van € 226.000 zijnde het doorgeschoven budget uit 2009. Over 2010
is een bedrag van € 9.000 teruggevorderd van cliënten.

Niet nader verklaarde verschillen € 13.000 (V).
Subtotaal programmaonderdeel 3
Programmaonderdeel 4 (Geestelijke) Volksgezondheid, huiselijk geweld en
maatschappelijke opvang (lasten)
€ 60.000 (V) op de post subsidies basisgezondsheidszorg waar rekening is
gehouden met een inflatiecorrectie. Voor 2010 was de inzet van deze
inflatiecorrectie niet nodig. Niet nader verklaarde verschillen € 9.000 (V).
Programmaonderdeel 4 Geestelijke) Volksgezondheid, huiselijk geweld en
maatschappelijke opvang (baten)
Niet nader verklaarde verschillen € 3.000 (N).
Subtotaal programmaonderdeel 4
Subtotaal resultaat voor bestemming

359 V
821 V

69 V

3N
66 V
1.127 V
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Toelichting op mutaties reserves (baten)
Niet van toepassing.
Toelichting op mutaties reserves (baten)
In 2009 is het overgebleven geld voor jeugdwerkeloosheid van € 130.000 in
de najaarsnota 2009 overgezet naar 2010 via de algemene reserve. In 2010
is hier € 89.000 van uitgegeven. Dit komt omdat er minder jongeren op
leerwerktrajecten zijn geplaatst via focus to move omdat ze een te grote
afstand hadden tot de arbeidsmarkt. Daarom zijn zij via de WIJ in een traject
gezet.
De uitname uit de algemene reserve is hierdoor € 41.000 (N) minder dan
begroot.
Niet nader verklaarde verschillen € 1.000 (V).
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

-

40 N
40 N
1.087 V
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Programma 3. Dienstverlening
Portefeuillehouder: Hetty Hafkamp.
Missie
Onze organisatie is dienstverlenend voor alle inwoners en andere belanghebbenden, binnen
de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De kwaliteit van onze dienstverlening
kenmerkt zich door klantgerichtheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.
In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:
I
Digitale dienstverlening
II
Kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid
PROGRAMMAONDERDEEL I:

DIGITALE DIENSTVERLENING

Wat wilden we bereiken?
1. Onze gemeente is in 2015 overeenkomstig het landelijk beleid de toegangspoort voor
alle overheidsinformatie.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Het productenaanbod voor inwoners en bedrijven via DigiD verder uitbreiden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
Volgens het zogenaamde groeipad zijn in de eerste maanden van 2010 voor vier
producten programma’s geïmplementeerd. Hiermee is de streefwaarde voor 2010
gehaald. In het tweede kwartaal heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden van een
ontwikkelteam dat zich gemeentebreed gaat bezighouden met de doorontwikkeling
van de webwinkel. In het derde kwartaal is besloten het productenaanbod via DigiD in
2010 met nog één product uit te breiden en verder te investeren in de digitalisering
van het werkproces van aanvraag tot levering van het product.
Dit betekent dat de uitbreiding van het productenaanbod in 2011 minimaal is.
De uitbreiding met nog één product bleek uiteindelijk in het vierde kwartaal niet
haalbaar door het vastlopen van de onderhandeling met de leverancier. Met
betrekking tot drie producten is de keuze gemaakt voor de digitalisering van het
proces van aanvraag tot levering.
Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is aansluiting gezocht bij het
overheidsloket (OLO). Voor de ondersteuning van het werkproces is een specifiek
software- programma aangeschaft.
Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)

Bron
Digiloket

Nulmeting
2009
6

Streefwaarden
2010
9

Aantal digitaal aangeboden
producten voor burgers (P)
Aantal digitaal aangeboden
voor bedrijven (P)

Digiloket

3

5

Realisatie
2010
10
2
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PROGRAMMAONDERDEEL II:

KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING EN KLANTGERICHTHEID

Wat wilden we bereiken?
1. De inwoners (klanten) en de bedrijven in de gemeente Bergen zijn tevreden over de
kwaliteit van de dienstverlening door de ambtelijke organisatie.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a Op basis van o.a. de uitkomsten van het onderzoek “waarstaatjegemeente” van 2008
de verbeterpunten benoemen alsmede het maken van prestatieafspraken die in 2010
worden vastgesteld en nagestreefd.
1.b
Het uitvoering geven aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
1.c
Het terugdringen van klachten en het verbeteren van de aanpak m.b.t. bezwaar- en
beroepsschriften (onder andere mediation).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
De aanpak waarmee aan verbetering wordt gewerkt is vastgesteld. Via de
ontwikkeling van de bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de speerpunten communicatie,
participatie en bedrijfsprocessen. Tijdens het tweede kwartaal is onze gemeente
opgegeven voor het onderzoek “waarstaatjegemeente” in het najaar van 2010. In het
derde kwartaal is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de enquête bij dit
onderzoek. De enquête heeft in het vierde kwartaal een representatieve respons
opgeleverd. De uitslag van de enquête wordt in het eerste kwartaal van 2011
verwacht.
1.b
Een regiegroep en 6 werkgroepen hebben vanaf het begin van het jaar de uitvoering
van de Wabo per 1 oktober 2010 voorbereid. Per die datum is gestart volgens de
minimale variant. Tevens is een projectplan 2e fase vastgesteld en is een projectteam
hiermee aan de slag gegaan om een volledige implementatie van de werkwijze per 1
april 2011 te realiseren. Een specifiek softwareprogramma waarmee het werkproces
wordt ondersteund is aangeschaft. De start met de uitvoering van de Wabo in het 4e
kwartaal is succesvol verlopen. Slechts één van de 70 aanvragen (bestaande en
nieuwe aanvragen omgevingsvergunning) is (door een registratiefout) gedurende dat
kwartaal niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
1.c
Er wordt veel tijd besteed in de persoonlijke benadering van mensen met een
klacht. Per klacht wordt geprobeerd de oorzaak te achterhalen. Er wordt onderzocht
of het een incident betreft of dat er meer structurele aanpassingen nodig zijn om
herhaling van de klacht te voorkomen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van
werkprocessen, het structureel organiseren van overleggen, het vastleggen van taken
en verantwoordelijkheden, het coachen van medewerkers.
Bij het benoemen van streefgetallen kunnen veel subjectieve factoren een rol
spelen bij geuite klachten. Het sturen op kengetallen geeft onvoldoende zicht op een
ontwikkeling.
Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)

Bron

Nulmeting
(2008)
7,1

Streefwaarden
2010
7,3

Realisatie
2010
7,5

Score “de burger als
“waar staat je gemeente”
klant” E)
Aantal klachten*
Klachtencoördinator
* het aantal klachten is achteraf gezien geen bruikbare prestatie-indicator, zie verder toelichting onder 1c.
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Wat heeft het gekost?
Programma 3
(Bedragen x € 1.000)

Digitale dienstverlening

Begroting 2010
voor wijziging

Begroting 2010
na laatste
wijziging

Realisatie 2010 Begrotingsafwijking

V/N

20

20

19

1

V

Kwaliteit van dienstverlening en
klantgerichtheid

2.896

2.678

2.659

19

V

Totaal lasten

2.916

2.698

2.678

20

V
-

Kwaliteit van dienstverlening en
klantgerichtheid

1.507

1.502

1.436

66

N

Totaal baten

1.507

1.502

1.436

66

N

Resultaat voor bestemming

1.409

1.196

1.242

46

N

Digitale dienstverlening

Mutaties reserves lasten

-

Mutaties reserves baten

-

Resultaat na bestemming

1.409

1.196

1.242

46

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 46.000 nadeliger dan
geraamd na de laatste wijziging.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.
Programmaonderdeel 1 Digitale dienstverlening (lasten)
Niet nader verklaarde verschillen € 1.000 (V).
Programmaonderdeel 1 Digitale dienstverlening (baten)
Niet van toepassing.
Subtotaal programmaonderdeel 1
Programmaonderdeel 2 Kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid
(lasten)
Door het rijk is de modernisering GBA net als vorig jaar opgeschort. Hierdoor
is het budget ook in 2010 niet aangewend en levert dit incidenteel € 28.000
(V) op. In 2012 wordt de modernisering GBA naar verwachting opgepakt.
Afronding is op dit moment beoogd in 2015. Niet nader verklaarde
verschillen € 9.000 (N).
Programmaonderdeel 2 Kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid
(baten)
Bij leges bouwvergunningen € 59.000 (N). Redenen kunnen zijn dat de
verbouwingsprojecten kleiner van omvang zijn en daarmee ook de daarvan
afgeleide legesinkomsten. Verder is op 1 oktober 2010 de wet Wabo
ingegaan, dit brengt met zich mee dat meer vergunningvrij gebouwd mag
worden.
Niet nader verklaarde verschillen € 8.000 (V).
Subtotaal programmaonderdeel 2

1V

1V

19 V

66 N
47 N

33

N
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Subtotaal resultaat voor bestemming

Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Niet van toepassing.
Toelichting op mutaties reserves (baten)
Niet van toepassing.
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

46 N

-

46 N
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Programma 4. Ontwikkeling openbare ruimte
Portefeuillehouders: Alwin Hietbrink en Cees Roem.
Missie
Wij streven naar het behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van zowel onze
bebouwde kommen als ons landschappelijk gebied, het bieden van woongelegenheid aan
alle doelgroepen, het creëren van een evenwichtig opgebouwde samenleving en een
kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. Dorps wonen, sociale samenhang, kleinschaligheid
en wijkgerichte aanpak, ruimte en groen, wonen in lage dichtheden, werken en recreëren en
sociale veiligheid zijn kernbegrippen en het behoud van cultuurhistorische waarden is
belangrijk.
Wij willen dat de kust ook tijdens warme zomerse dagen goed bereikbaar blijft, in het
bijzonder voor onze eigen bewoners en voor de hulpdiensten.
In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:
I
Ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, incl. bestemmingsplannen
II
Woningbouw
III
Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar vervoer
PROGRAMMAONDERDEEL I:

RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSBELEID, INCL. BESTEMMINGSPLANNEN

Wat wilden we bereiken?
1. Uiterlijk 1 juli 2013 heeft onze gemeente overeenkomstig de verplichting van de Wet
Ruimtelijke Ordening het totale bestemmingsplannenbestand geactualiseerd.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Nota’s van Uitgangspunten, structuurvisies, voorontwerpen bestemmingsplannen en
ontwerpbestemmingsplannen opstellen.
1.b
Vóór maart 2010 een zestal bestemmingsplannen actualiseren.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a Structuurvisie Landelijk gebied
Het proces van de structuurvisie Landelijk gebied is verder doorgelopen. Voor het
zomerreces is het ontwerp van de structuurvisie aan de deelnemers van de
landschapsconferentie gepresenteerd. De inspraak is na het zomerreces gevoerd. De
structuurvisie is in december 2010 door uw raad vastgesteld.
Structuurvisie kern Bergen aan Zee
Voor de kern Bergen aan Zee wordt een structuurvisie opgesteld. Dit is de eerste
structuurvisie, onder de nieuwe wetgeving, voor een kern in de gemeente. In het
laatste kwartaal 2010 is dit project opnieuw opgepakt en heeft de startbijeenkomst
plaatsgevonden. De planning is dat de structuurvisie voor de kern Bergen aan Zee in
januari 2012 aan uw raad ter vaststelling kan worden aangeboden.
1.b
In 2009 zijn de eerste 2 bestemmingsplannen van de actualiseringoperatie
vastgesteld. Het betreft de plannen Bergen-Dorpskern Zuid en Schoorl-Kernen en
buurtschappen. In 2010 zijn de plannen Egmond aan Zee-Centrum en Boulevard,
Bergen aan Zee, Landelijk Gebied Noord en Bergen Centrum–Beschermd
Dorpsgezicht verder in procedure gebracht. Deze plannen worden allen in 2011 ter
vaststelling aan uw raad aangeboden.
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Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
In 2009 en 2010 hebben we een zestal plannen geactualiseerd, enkele bestemmingsplannen
lopen door in 2011.
Omschrijving (E/P)

Bron

Nulmeting
(jaar)

Aantal nieuw geactualiseerde
bestemmingsplannen (P)
Aantal vrijstellingsprocedures (P)*

Streefwaarden
2010
6

Realisatie
2010
0
5

* Vrijstellingsprocedures zijn vervallen, dit worden ontheffingen
PROGRAMMAONDERDEEL II:

WONINGBOUW

Wat wilden we bereiken?
1. Een, mede in het kader van stimulering van de economie, stimuleren van de
woningbouw.
2. Besluitvorming over aanvragen voor RO-vergunningen bij onze gemeente wordt
gekenmerkt door transparantie, snelheid en kwaliteit.
3. In onze gemeente is voldoende woningaanbod voor ouderen en voor mensen met een
beperking1.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Opstellen en versneld uitvoeren van woningplannen in het kader van de verschillende
structuurvisies, nadat voor deze gebieden ook de bestemmingsplannen zijn
vastgesteld.
2.a
Het wegwerken van achterstanden en bekorten van de doorlooptijd voor nieuwe
aanvragen RO-vergunningen voortzetten.
3.a
De woningbouwcorporatie stimuleren de bestaande woningvoorraad meer
levensloopbestendig te maken.
3.b
In de nieuwbouw meer levensloopbestendige woningen realiseren.
3.c
Particuliere woningeigenaren (50+ tot 75-jarigen) stimuleren om hun woningen
levensloopbestendig aan te passen.
3.d
In Schoorl en Bergen in 2010 woonservicegebieden ontwikkelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
Mooi Bergen
Nadat uw raad in mei 2009 de uitgangspunten voor een nieuwe structuurvisie heeft
vastgesteld is in 2010 gewerkt aan de uitwerking van de plannen. Na veelvuldig
overleg met de klankbordgroep en de eigenaren van percelen op het Plein is een
stedenbouwkundig plan ontwikkeld dat ook is voorzien van een financiële
onderbouwing. In september 2010 is een presentatie van de plannen geweest aan de
inwoners van Bergen in de Ruïnekerk.
Op 30 september 2010 heeft uw raad ingestemd met het in procedure brengen van
de concept-ontwerp Structuurvisie en de Notitie stedenbouwkundige uitwerking. In de
maanden oktober en november 2010 zijn drie discussieavonden geweest met
geïnteresseerden.

1

Hier is een relatie met programma 2, maar de volkshuisvestingsinspanning wordt gerealiseerd in programma 4
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Schoorl Klopt
Nadat uw raad in november 2009 de uitgangspunten voor een nieuwe structuurvisie
heeft vastgesteld is heel 2010 gebruikt om de plannen verder uit te werken tot de zgn.
‘derde dimensie’. Er wordt een supermarkt met daaronder een parkeergarage
gepland en er is woningbouw voorzien. Stedenbouwkundig adviseur Trompert heeft
een drietal varianten bedacht waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht. Door de
ingeschakelde landschapsarchitect wordt een inrichtingsvoorstel voorbereid voor het
Groene Hart. Ook in dit project vindt er intensief overleg plaats met de
Klankbordgroep en uiteindelijk alle geïnteresseerden uit Schoorl.
Lamoraal
Voor het dorp Egmond aan den Hoef in ruime zin wordt een totaalvisie gemaakt. De
begrenzing van het onderzoeksgebied aan de westkant is het Delverspad en aan de
oostkant het MOB-complex. In de visie wordt een aantal ruimtelijke vraagstukken in
samenhang met elkaar beoordeeld. Het plan gaat uit van het verplaatsen van de
sportvelden, het versterken van de ecologische hoofdstructuur, het realiseren van
een brede school, woningbouw binnen de kern, revitaliseren van het dorpshart en
woningbouw als een goede landschappelijke afronding van het dorp. Dit wordt
opgenomen in een structuurvisie. Doordat veel percelen in het buitengebied liggen, is
medewerking van de provincie Noord-Holland noodzakelijk. Na een lang voortraject is
in augustus 2010 de schriftelijke principemedewerking door het provinciebestuur
uitgesproken. Uw raad heeft in december 2010 een presentatie gehad van het bureau
LA4SALE over de voorgestane filosofie van ontwikkeling.
2.a
Het wegwerken van achterstanden is voortgezet op basis van een grondige analyse
van de situatie en daarop gebaseerde integrale planning. De ambitie is om de
achterstanden in 2011 in zijn geheel weg te werken. In het kader van de Wabo wordt
gewerkt aan een nieuwe procesbeschrijving voor principeverzoeken en
vergunningaanvragen.
3.a&b KennemerWonen heeft in 2010 een strategisch voorraadbeleidsplan opgesteld. Op
basis van dit plan streeft KennemerWonen zowel bij onderhoud als bij nieuwbouw
zoveel mogelijk naar het realiseren van levensloopbestendige woningen.
In de tweede helft van 2010 is een evaluatie van de prestatieafspraken gemaakt waar
in het 1e kwartaal van 2011 de laatste hand aan gelegd wordt. Vervolgens worden
nieuwe prestatieafspraken tussen onze gemeente en KennemerWonen gemaakt.
In de prestatieafspraken heeft Kennemer Wonen opgenomen dat zij ernaar streven
dat minimaal 75% van de nieuwbouwwoningen levensloopbestendig wordt gebouwd.
Bij nieuwbouwprojecten wordt het belang van levensloopbestendig bouwen onder de
aandacht gebracht en zoveel mogelijk geëist. In het laatste kwartaal van 2010 is een
plan van aanpak voor het maken van de RAP’s (Regionaal Actie Plan) vastgesteld
door GS en is in de regio’s gestart met de voorbereidingen voor het maken van de
RAP’s.
3.c
Ons college heeft in juli 2010 de gewijzigde beleidsregel opplussen particulier
woningbezit 2010 gemeente Bergen vastgesteld voor de periode 1 juli tot en met 31
december 2010.
Bewoners van een koopwoning in onze gemeente die tussen de 65 en 75 jaar zijn,
hebben informatie over de subsidieregeling ontvangen.
Er zijn 50 aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn 29 aanvragen in behandeling
genomen en 21 aanvragen geweigerd in verband met het bereiken van het
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3.d

subsidieplafond. Van de 29 behandelde aanvragen zijn 2 aanvragen geweigerd en 27
aanvragen gehonoreerd.
In 2010 is een start gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden met de
projecten Schoorl Klopt, Ursuline klooster en De Marke.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)

Bron

Aantal versnelde plannen (P)
% aantal aanvragen dat binnen de
wettelijke doorlooptijd is afgehandeld (P)
Aantal gerealiseerde levensloopbestendige
woningen

PROGRAMMAONDERDEEL III:

Nulmeting
(jaar)

Streefwaarden
2010

Realisatie
2010
0
100%
0

BEREIKBAARHEID KUST, VERKEER EN OPENBAAR VERVOER

Wat wilden we bereiken?
1. Strandbezoekers gaan zoveel mogelijk met de fiets naar het strand.
2. Minder hinder van autoverkeer bij de strandlocaties, minder verkeersonveilige situaties
en waarborgen van de bereikbaarheid voor de hulpverlening.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
De huidige fietsinfrastructuur richting kust verbeteren door het op voldoende breedte
brengen van de volgende fietspaden:
Fietspad langs Zeeweg (N510). Planning najaar 2010.
Fietspad langs Heereweg, tussen Hargen en Camperduin. Planning voorjaar 2013.
1.b
Een nieuwe fietsinfrastructuur richting kust aanbrengen door de aanleg van de
volgende fietspaden:
Fietspad tussen ’t Woud (Bergen) en Alkmaar. Planning eind 2010.
Fietspad langs duinrand, tussen Egmond aan Zee en ’t Woud (Karmelpad). Planning
eind 2010.
1.c
Het gebruik van de fietstransferia op de volgende locaties stimuleren:
Groenelaan te Bergen, ter hoogte van sportpark Kiefthoek.
Rekerkoogweg, t.h.v. de Molenweg te Warmenhuizen.
1.d
Het gebruik van fietsstallingsplaatsen op de volgende locaties stimuleren:
Egmond aan Zee, bij de hoofdstrandafgang t.h.v. de Westeinde.
Bergen aan Zee, bij de hoofdstrandafgang t.h.v. Van der Wijckplein.
Camperduin, bij de strandafgang.
2.a
Een transferium/overloopterrein aanleggen ter hoogte van de kruising
Heilooërzeeweg – Hoeverweg te Egmond aan den Hoef (2011).
2.b
Op zomerse weekenddagen in de maanden juli en augustus in Bergen aan Zee en in
Egmond aan Zee verkeersregelaars inzetten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
De werkzaamheden aan het fietspad langs Zeeweg (N510) zijn inmiddels uitgevoerd.
De planning voor het fietspad langs Heereweg, tussen Hargen en Camperduin is nog
steeds voorjaar 2013.
1.b
De planning voor het fietspad tussen ’t Woud (Bergen) en Alkmaar wordt eind 2011 /
begin 2012. We zijn nog in gesprek met de grondeigenaren omdat nog niet al de
benodigde gronden in ons bezit zijn. Daarnaast moet er nog een bestemmingsplanwijzigingsprocedure plaatsvinden omdat er meer tijd in de voorbereiding is gaan
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1.c
1.d

2.a
2.b

zitten.
De planning voor het fietspad langs de duinrand tussen Egmond aan Zee en ’t Woud
(Karmelpad) was eind 2010. De grondeigenaren werken niet mee. Voorlopig wordt dit
fietspad niet aangelegd.
Groenelaan te Bergen, ter hoogte van sportpark Kiefthoek is gerealiseerd.
Rekerkoogweg, ter hoogte van de Molenweg te Warmenhuizen is gerealiseerd.
Egmond aan Zee: bij de hoofdstrandafgang ter hoogte van Westeinde is gerealiseerd.
In het voorjaar 2011 worden nog extra fietsenrekken geplaatst.
Bergen aan Zee: bij de hoofdstrandafgang ter hoogte van Van der Wijckplein is
gerealiseerd.
Camperduin: bij de strandafgang is gerealiseerd.
Eventuele uitvoering is gekoppeld aan project Lamoraal. Afhankelijk van dit proces
wordt bekeken of realisatie overloopterrein/trasferium nog wenselijk c.q. haalbaar is.
Dit wordt gecontinueerd. Er wordt uitgegaan van ongeveer vijf keer per jaar.
Een en ander heeft te maken met de weersomstandigheden.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)

Bron

Nulmeting
(jaar)

Streefwaarden
2010

Aantal gebruikers fietstransferia (E)
Aantal gebruikers fietsstallingsplaatsen (E)
Aantal foutparkeerders (E)
Aantal gebruikers transferium kruising
Heilooerzeeweg – Hoeverweg te Egmond
aan den Hoef (aanleg 2011) (E)
* Er zijn geen gegevens beschikbaar

Realisatie
2010
*
*
*
*

Wat heeft het gekost?
Programma 4
(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2010
voor wijziging

Begroting 2010
na laatste
wijziging

Realisatie 2010 Begrotingsafwijking

V/N

Ruimtelijk ontwikkelingsbeleid incl
bestemmingsplannen

2.076

3.070

2.792

278

Woningbouw

2.101

2.336

2.006

330

V

716

668

679

11

N

4.892
2

6.073
99

5.477
5

596
93

V
N

Woningbouw

5.421

2.709

1.683

1.026

N

Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar
vervoer

3.269

3.306

3.037

269

N

Totaal baten

8.692

6.114

4.726

1.388

N

Resultaat voor bestemming

3.800

41

751

792

N

Mutaties reserves lasten

4.027

936

578

358

V

Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar
vervoer
Totaal lasten
Ruimtelijk ontwikkelingsbeleid incl
bestemmingsplannen

Mutaties reserves baten
Resultaat na bestemming

V

227

895

1.329

434

39

N
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Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 434.000 nadeliger dan
geraamd na de laatste wijziging.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.
Programmaonderdeel 1 Ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, incl.
bestemmingsplannen (lasten)
De ISV3 subsidie van € 97.000 (V) is pas eind 2010 vastgesteld waardoor er
niet voldoende tijd meer was om in 2010 plannen te ontwikkelen en uit te
voeren. ISV3 loopt tot 2014, de subsidie wordt doorgeschoven naar 2011
(zie ook baten).
RO algemeen € 135.000 (V)
Betreft onder andere een voordeel op de vier grote projecten van € 34.000
bestaande uit: Mooi Bergen begroot € 125.000, realisatie € 133.000
(waarvan € 4.000 gedekt door ontvangen subsidie). Ontwerp ons Derp
begroot € 80.000, realisatie € 60.000, Lamoraal begroot € 15.000, realisatie
€ 6.000 en Schoorl Klopt begroot € 80.000, realisatie € 68.000.
Het opstellen van de Structuurvisie Landelijk Gebied is vanaf mei 2010 in
eigen beheer uitgewerkt, in plaats van de geplande uitbesteding aan een
extern bureau. Dit levert een voordeel van € 26.000 op.
De startnotitie voor de structuurvisie Bergen aan Zee is in mei 2010 door uw
raad vastgesteld. Door de inzet van de ambtelijke capaciteit op het project
SVLG is het project BaZ gestart in december 2010. Daardoor is maar een
deel van het budget gebruikt € 31.000 voordeel.
De motie binnenstedelijk bouwen wordt in fasen uitgevoerd en heeft enige
vertraging opgelopen door aanvullende wensen vanuit de ARC. Een concept
notitie is opgesteld en er heeft een eerste presentatie aan de ARC
plaatsgevonden. In 2010 was een doorgeschoven budget van € 41.000
beschikbaar, waarvan € 9.000 is gebruikt € 32.000 voordeel.
Verder € 20.000 nadeel door extra juridische kosten in verband met de
procedures tegen de Gasopslag en € 30.000 voordeel in verband met een
(nog) niet uitgegeven bijdrage in de kosten voor het verplaatsen van de
zendmast in Egmond-Binnen. De verplaatsing van de zendmast heeft
vertraging opgelopen in verband met nader overleg tussen gemeente,
provider en wijkverenigingen.
Niet nader verklaarde verschillen € 46.000 (V).
Programmaonderdeel 1 Ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, incl.
bestemmingsplannen (baten)
De ISV3 subsidie van € 97.000 (N) is pas eind 2010 vastgesteld waardoor er
onvoldoende tijd was om in 2010 plannen te ontwikkelen en uit te voeren.
ISV3 loopt tot 2014, de subsidie wordt doorgeschoven naar 2011 (zie ook
lasten). Niet nader verklaarde verschillen € 4.000 (V).
Subtotaal programmaonderdeel 1
Programmaonderdeel 2 Woningbouw (lasten)
Het door de gemeente te ontvangen bedrag van € 350.000 (V) als
parkeerbijdrage van BBI (bouwplan Texaco, Bergen Centrum) was begroot

278 V

93 N
185 V
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als uitgave en inkomsten in 2010. De bijdrage wordt in 2011 ontvangen.
Niet nader verklaarde verschillen € 20.000 (N).

330 V

Programmaonderdeel 2 Woningbouw (baten)
Verspreide gronden € 1.079.000 (N) bestaande uit:
- Een bedrag van € 372.000 aan opbrengsten m.b.t. de verkoop van Plein
31-35 aan BBI dat in 2011 wordt ontvangen
- Een door de gemeente te ontvangen bedrag van € 350.000 van BBI in
verband met parkeerbijdrage die in 2011 wordt ontvangen.
- Voor de verkoop van onroerend goed was in totaal € 850.000 begroot.
Hiervan is € 492.000 gerealiseerd. Het verschil van € 357.000 wordt alsnog
gerealiseerd in 2011. Deze opbrengsten worden toegevoegd aan de
algemene reserve, voor het saldo levert dit geen verschil op.
Op overige volkshuisvestingszaken € 64.000 (V) door een ontvangen Bls
(Besluit locatiegebonden subsidies) subsidie voor eigenbouw in 2009 ter
hoogte van € 43.000 en een vrijval rente in verband met de afkoop van de
Bws (Besluit woninggebonden subsidies) subsidie van de woningcorporaties
ter hoogte van € 21.000. Niet nader verklaarde verschillen € 12.000 (N).
Subtotaal programmaonderdeel 2
Programmaonderdeel 3 Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar vervoer
(lasten)
Niet nader verklaarde verschillen € 11.000 (N).
Programmaonderdeel 3 Bereikbaarheid kust, verkeer en openbaar vervoer
(baten)
Opbrengst parkeerboeten € 142.000 (N) omdat het aantal opgelegde
naheffingen ten opzichte van 2009 met ruim 2.000 is gedaald.
Opbrengst parkeergelden (incl. wegsleepregeling) € 127.000 (N) door de
seizoens- en weersafhankelijkheid. Met name in de kustgebieden speelt dit
een grote rol. Het is een afwijking van 5% van het totaal begrote bedrag.
Subtotaal programmaonderdeel 3

1.027 N
697 N

11 N

269 N
280 N

Subtotaal resultaat voor bestemming
Toelichting op mutaties reserves (lasten)
De geraamde verkoopopbrengst onroerend goed van € 850.000 is tevens
als storting in de algemene reserve begroot. Omdat er werkelijk € 492.000 is
gerealiseerd is de werkelijke storting in de algemene reserve € 358.000 (V)
lager.
Toelichting op mutaties reserves (baten)
Niet van toepassing
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

792 N

358V

358 V
434 N
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Programma 5. Beheer openbare ruimte
Portefeuillehouders:, Alwin Hietbrink, Cees Roem en Hetty Hafkamp.
Missie
Het beheer en de inrichting van de openbare ruimten (strand, groen en wegen) in onze
gemeente is gericht op een schone, aantrekkelijke en veilige fysieke leefomgeving. Wij
streven duurzame ontwikkeling na.
In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:
I
Omgevingskwaliteit
II
Natuur en milieu
III
Toezicht en handhaving
PROGRAMMAONDERDEEL I:

OMGEVINGSKWALITEIT

Wat wilden we bereiken?
1. De kwaliteit van de openbare ruimte in de kernen dient, conform de
groenstructuurplannen toe te nemen. Onderzocht wordt of er gewerkt kan worden met
beeldkwaliteiten (beelden van hoe de openbare ruimte er uit moet zien op basis waarvan
de organisatie haar werk kan doen).
2. De partners in het landelijk gebied werken samen om de kwaliteit van het landelijk gebied
in stand te houden. Hiertoe is reeds in 2009 een convenant ondertekend.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Wij gaan kwaliteitsstandaarden en beeldkwaliteiten per kern formuleren.
1.b
Wij gaan de uitstraling van de gemeente verbeteren door het vervangen van
straatmeubilair, lichtmasten, ed.
1.c
Wij gaan de volgende projecten realiseren:
- afronding Oude Hof;
- ontwikkeling tweede fase Parnassiapark;
- extra aandacht wordt gegeven aan het beheer en onderhoud van de Egmonden;
- er wordt een planning (organisatorisch en financieel) gemaakt voor het wegwerken
van het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte.
2.a
Eind 2010 het landschapsontwikkelingsplan vaststellen.
2.b
Een waterplan ontwikkelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. a
Om te kunnen werken met beeldkwaliteiten was het noodzakelijk eerst goed in beeld
te hebben wat er beheerd diende te worden en wat de wenselijke kwaliteit is. Om dit
te bereiken zijn we de gegevens die in de beheerprogramma’s staan aan het
controleren. De doublures en hiaten worden nu zichtbaar. Het blijkt nodig een groot
deel van het groen opnieuw te inventariseren. Dit wordt in 2011 gedaan. Daarna kan
worden vastgesteld of het werken met beeldkwaliteiten (financieel) voordelig is ten
opzichte van traditionele bestekken.
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1.b

1.c

2.a

2.b

In 2010 zijn de bestaande (standaard) lichtmasten in het Slotpark en het Oude Hof
vervangen voor lichtmasten met een passende uitstraling.
Langs het Zakedijkje in Bergen zijn ter hoogte van de Brede school de bestaande
lichtmasten vervangen voor nieuwe lichtmasten met armaturen voorzien van LED
verlichting. Dit levert een positieve bijdrage aan de uitstraling van de omgeving.
- Oude Hof: in 2010 is er volop gewerkt in het Oude Hof. Paden en ruiterpaden zijn
voorzien van een nieuwe bovenlaag. De twee zogenaamde kattenbergen hebben een
nieuwe trap gekregen. Er zijn nieuwe zitbanken geplaatst evenals nieuwe lichtmasten
die beter bij het landgoedkarakter passen. Er zijn enkele voetgangersbruggen
vervangen, evenals het hekwerk rond de Ronde Kom. Verder is de waterhuishouding
verbeterd en is, onder andere samen met PWN, gewerkt aan laanherstel.
- Parnassiapark: eind 2010 is gestart met de voorbereidingen voor de tweede fase van
het herstel van het Parnassiapark. Er heeft milieukundig onderzoek naar de
paden plaatsgevonden en terreinonderdelen zijn ingemeten. In 2011 vindt aanpak
van de dierverblijven plaats, herstel van de paden en van enkele cultuurhistorische
elementen. Verder worden speeltoestellen geplaatst.
- Beheer en onderhoud de Egmonden: door enkele organisatorische wijzigingen zijn
er verbeteringen aangebracht in het beheer en onderhoud van de Egmonden.
Belangrijke wijziging is dat de directe contacten tussen de buitendienst en de
wijkverenigingen zijn verbeterd waardoor sneller gehandeld wordt.
- Planning wegwerken achterstallig onderhoud: het aanpassen van de planning
civiele werken is de eerste stap in het wegwerken van de achterstanden. Voorts
worden door een gespecialiseerd ingenieursbureau onze beheerprogramma’s
doorgelicht. Hierdoor wordt het beter mogelijk om werkzaamheden op langere termijn
te plannen.
Het Landschapsontwikkelingsplan heeft een jaar vertraging opgelopen omdat
gewacht is tot de Structuurvisie Landelijk Gebied was vastgesteld. Vaststelling van
het Landschapsontwikelingsplan is nu gepland voor het vierde kwartaal van 2011.
Het waterplan is een initiatief van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
samen met de gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum. Vaststelling van het
waterplan was voorzien in het najaar van 2010. Het vorige college heeft er in het
voorjaar van 2010 voor gekozen om de besluitvorming omtrent het waterplan door te
schuiven naar de volgende collegeperiode. Reden hiervoor was de financiële
haalbaarheid van het plan, gezien in het licht van de toen voorziene bezuinigingen.
Vaststelling van het waterplan is nu medio 2011 gepland.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Er zijn geen prestatie-indicatoren beschikbaar.
Wat hebben we nog meer gedaan?
Riolering
Wat wilden we bereiken?
Het bestaande Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) wilden we in 2010 herzien. In overleg
met het HHNK moesten maatregelen t.b.v. de basisinspanning worden bepaald.
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Wat hebben we gedaan?
Het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is herzien en het nieuwe GRP wordt in
2011 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. In overleg met het HHNK worden maatregelen
ten behoeve van de basisinspanning bepaald en uitgevoerd.
Aan de hand van de kwaliteitsbepalingen in het GRP worden de operationele plannen voor
de riolering opgesteld en uitgevoerd.
PROGRAMMAONDERDEEL II:

NATUUR EN MILIEU

Wat wilden we bereiken?
1. Bergen beschikt, als aanvulling op de SLOK-subsidie, over extra middelen ter
ondersteuning van het klimaatbeleid en voor realisatie van de doelstellingen van het
nieuwe klimaatbeleid 2009 – 2012.
2. Onze inwoners en onze medewerkers zijn klimaatbewust.
3. Onze koppositie behouden voor wat betreft energieverbruik in de openbare infrastructuur.
4. De waterkwaliteit van het oppervlakte watersysteem verhogen.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Subsidie aanvragen voor de uitvoering van het nieuwe klimaatbeleid 2009 – 2012.
2.a
Uitvoering van het in samenwerking met de MRA op te stellen milieuprogramma
2010.
2.b
Een motivatiecampagne onder het personeel voeren.
2.c
Door middel van de Actie Zonnesteek inwoners van de gemeente stimuleren om tot
de aanschaf van een zonneboiler/zonnepaneel over te gaan.
2.d
Via de provincie een meetteam inzetten dat de werkelijke energiekwaliteit (EPC) van
nieuwbouwwoningen toetst.
2.e
In 2010 wordt een programma Natuur- en Milieueducatie opgesteld.
3.a
In fasen traditionele straatverlichting vervangen door energiezuinige verlichting.
3.b
In 2010 wordt geïnventariseerd in hoeverre de aanpassing van de verlichting van
plattegronden, reclamezuilen, aanstraalverlichting, abri`s, parkeerautomaten e.d. kan
bijdragen aan terugdringing van het energieverbruik. Voor de parkeerautomaten
wordt onderzocht of die allemaal op zonne-energie kunnen draaien.
4.a
Rioolwerkzaamheden worden volgens het GRP uitgevoerd.
4.b
Baggerwerkzaamheden worden volgens het Baggerplan uitgevoerd voor wat betreft
water binnen de bebouwde kom. Water in het buitengebied wordt gebaggerd op
aanwijzing door het Hoogheemraadschap.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
Subsidie Lokale Klimaat Initiatieven is verleend door Agentschap NL. Er wordt
uitvoering gegeven aan het programma. Hierin wordt op dit moment speciaal
aandacht gegeven aan het opstellen van duurzaamheidparagrafen in gemeentelijke
projecten (bv. Structuurvisie Bergen centrum) en aan energiezorg in de gemeentelijke
organisatie.
2.a
De MRA heeft voor 2010 een milieuprogramma opgesteld conform de regels van de
gemeenschappelijke regeling. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor het updaten
van de bedrijvenlijst en de handhaving van categorie 3 bedrijven, conform de eisen
gesteld door de VROM-Inspectie in 2008. Deze projecten zijn afgerond. Extra
aandacht is in 2010 gegeven aan de handhaving van horeca in het centrum van
Bergen.
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2.b

2.c

2.d

2.e

3.a

3.b

4.a
4.b

Eind 2010 heeft de nieuwe actie “knop om” plaatsgevonden. Er is een interactieve
website geopend, waar personeel informatie kan verkrijgen. De campagne wordt
begin 2011 geëvalueerd.
In 2009 is voor het eerst subsidie ingezet voor zonnepanelen en na-isolatie van
woningen. Deze subsidie wordt in 2010 ook ingezet. Tot september 2010 konden
inwoners aanvragen indienen voor na-isolatie van woningen. Er zijn 164 woningen
nageïsoleerd.
Via de actie Zonnesteek wordt DE-subsidie van de provincie en subsidie van de
gemeente verstrekt voor het plaatsen van zonnecollectoren. De actie Zonnesteek
wordt door de Milieudienst Regio Alkmaar verzorgd. Er zijn 76 zonnepanelen in de
gemeente met subsidie door de gemeente geïnstalleerd.
Er is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door het CO2-servicepunt voor de
bouwvergunningverleners en inspecteurs met betrekking tot de EPC waarde van
nieuwbouwwoningen.
In de gemeente gebouwde nieuwbouwhuizen kunnen worden getest op hun
energiezuinigheid. Hiertoe kan via het CO2 service punt van de provincie een
onderzoek worden uitgezet. Het team Toezicht en Handhaving polst nieuwbouwers of
zij interesse hebben in deelname. Het zegt iets over de kwaliteit van de aannemer. Er
zijn nog geen nieuwbouw huiseigenaren die interesse hebben getoond.
In 2010 zijn er geen nieuwbouwwoningen aangemeld om de energiekwaliteit door te
meten.
Er is gestart met het opstellen van een natuur- en milieueducatieprogramma. Scholen
en BSO worden hierbij betrokken om te inventariseren wat de behoefte is vanuit het
primaire onderwijs. Er is een programma opgesteld in samenwerking met het IVN.
Hieruit kunnen scholen onderwerpen kiezen voor begeleiding bij natuuronderwijs. In
samenwerking met BSO en Staatsbosbeheer is een naschools educatie programma
gestart vanuit het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer.
Jan Dirk z`n Dal is in 2010 als pilot project gebruikt voor LED-verlichting. Bestaande
armaturen zijn vervangen door LED-armaturen. Dit levert een energiebesparing op
van circa 30 %. Er is gekeken naar de lichtsterkte, lichtkleur en gelijkmatigheid van de
verlichting. Ook is een enquête gehouden onder de bewoners. Het proefproject is
succesvol. De verlichting voldoet aan de verwachting.
In mei zijn alle plattegrondkasten (17 stuks) vervangen en voorzien van Ledverlichting. Dit levert een energiebesparing op van circa 75 % en geeft een besparing
van € 500,- per jaar op de energierekening. De investering voor vervanging is gedaan
door de eigenaar van de plattegronden.
Op dit moment zijn 40 van de totaal 140 parkeerautomaten voorzien van solar (zonneenergie). De 40 automaten voorzien van solar staan in Bergen aan Zee. De andere
automaten worden omgezet naar solar als zij aan vervanging toe zijn.
Het GRP is in 2010 herzien en wordt in 2011 ter goedkeuring aan uw raad
voorgelegd.
Baggerwerkzaamheden zijn volgens het Baggerplan uitgevoerd voor wat betreft water
binnen de bebouwde kom. Water in het buitengebied diende te worden gebaggerd op
aanwijzing door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, deze
werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd.
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Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)
Aantal woningen voorzien van
zonneboiler/zonnepaneel (E)
Energieverbruik van woningen (E)
Energieverbruik verlichting openbare
infrastructuur (E)

Bron

Nulmeting
(2009)
46

Energiebedrijven
Energiescan

Streefwaarden
2010

Realisatie
2010
75
Vervallen
Vervallen

Wat hebben we nog meer gedaan?
Strand
Wat wilden we bereiken?
In 2009 was onderzocht onder welke voorwaarden jaarrondexploitatie van strandpaviljoens
mogelijk kon worden gemaakt. Een beleidsnotitie over jaarrond toestaan van
strandpaviljoens kon aanknopingspunten bieden voor beleidsspeerpunten in de komende
jaren. Dit zou in 2010 verder worden uitgewerkt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de winter 2010/2011 hebben vijf paviljoens gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot
jaarrondexploitatie. Een bouwvergunning kon vanwege het ontbreken van actuele
bestemmingsplannen niet worden verleend. Wel voldoen de betreffende paviljoens aan
de eisen die het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt en hebben de
strandpaviljoenhouders een speciale “winter” overeenkomst getekend met onze
gemeente.

Het actualiseren van de bestemmingsplannen voor Bergen aan Zee en Egmond aan
Zee staat gepland voor 2011.

De huidige “zomer” overeenkomsten lopen eind oktober 2011 af. Vooruitlopend hierop is
eind 2010 onderzoek gedaan naar marktconforme huurprijzen en voorwaarden voor
strandpaviljoens, zowel voor seizoen- als jaarrondexploitatie. De uitkomsten worden in
2011 verwerkt.

In 2010 is de coördinatie voor alle strandzaken neergelegd bij het team wijkgericht
werken. Het doel is om alle zaken die binnen de organisatie spelen rond het strand te
coördineren en af te stemmen. Er vindt structureel overleg plaats met de verschillende
gemeentelijke afdelingen.
PROGRAMMAONDERDEEL III: TOEZICHT EN HANDHAVING
Wat wilden we bereiken?
1. Het aantal illegale acties (bouwen, slopen en aanleggen) neemt af. Hiertoe wordt in 2010
eerst een nulmeting uitgevoerd van aantallen overtredingen.
2. Het aantal aanspraken op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
wordt tot een minimum beperkt.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Illegale bouwactiviteiten en/of strijdig gebruik worden actief opgespoord en stilgelegd.
1.b
Alle verleende bouw-, sloop- en aanlegvergunningen worden ten minste één keer
gecontroleerd.
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2.a

Verzoeken om handhaving worden alle binnen de wettelijke termijn afgehandeld2.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
In 2010 zijn er 26 situaties met illegale bouwactiviteiten en/of strijdig gebruik van het
bestemmingsplan actief opgespoord. Bij 18 dossiers is de illegale situatie inmiddels
opgeheven. Bij de overige volgt een legalisatie onderzoek dan wel een
handhavingstraject. In 10 gevallen zijn de werkzaamheden stilgelegd.
1.b
Er zijn op dit moment 234 bouw-, sloop- en aanlegvergunningen die in 2010 verleend
zijn in behandeling bij Toezicht en Handhaving. Uiteraard zijn of worden deze
vergunningen nog niet allemaal gebruikt. Inmiddels zijn er 73 vergunningen
afgeschouwd. Conform de “Beleidsvisie Toezicht en Handhaving gemeente Bergen
2005” worden alle verleende bouw-, sloop- en aanlegvergunningen minimaal één
keer gecontroleerd. Voornoemde controlefrequentie is reeds opgenomen in het
“Werkprogramma Toezicht en Handhaving 2008 – 2009. In 2010 is conform het
“Werkprogramma Toezicht en Handhaving 2008-2009” gecontroleerd.
2.a
In 2010 zijn er in totaal 80 schriftelijke verzoeken om handhaving ingediend. Hiervan
zijn er 58 binnen de wettelijke behandelingstermijn afgehandeld. Voor de overige 22
handhavingsverzoeken geldt dat de behandelingstermijn tijdig is opgeschort, dan wel
dat zij binnen de wettelijke behandelingstermijn afgehandeld kunnen worden.
Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)
% Illegaal opgespoorde
bouwwerkzaamheden en strijdig gebruik (E)
% afhandelingen verzoeken om handhaving
binnen de wettelijke termijn (P)

Bron

Nulmeting
(2009)
26 (aantal)

Streefwaarden
2010

Realisatie
2010
26 (aantal)

90%

100%

100%

Wat hebben we nog meer gedaan?
Bewoning recreatiewoningen
Wat wilden we bereiken?
Uw raad heeft eind 2008 een besluit genomen over het project aanpak permanente
bewoning recreatiewoningen, dat in 2009 zou worden uitgevoerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In september 2009 hebben wij alle bij ons, middels de WOZ administratie, bekende
recreatiewoningen een aanvraagformulier toegezonden. Per 31 december 2010 was het
percentage dat dit aanvraagformulier geretourneerd had 57,7%. Navraag bij MB-All, die al
vaker een dergelijk project hebben gedraaid, leert ons dat het gemiddelde responsepercentage
tussen de 50% en de 60% ligt. Daarmee is de respons dus goed te noemen.
In 2010 zijn er in totaal 398 gedoogbeschikkingen en ontheffingen aangevraagd en er zijn in
totaal 243 gedoogbeschikkingen en ontheffingen verleend. Daarnaast zijn er 155
gedoogbeschikkingen door ons geweigerd of zijn de verzoeken door de aanvragers
ingetrokken.

2

Hier is een relatie met programma 3. Dit is echter geen ‘dienstverlening’ in de betekenis van programma 3.
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Wat heeft het gekost?
Programma 5
(Bedragen x € 1.000)

Omgevingskwaliteit
Natuur en milieu
Toezicht en handhaving
Totaal lasten

Begroting 2010
voor wijziging

Begroting 2010
na laatste
wijziging

Realisatie 2010 Begrotingsafwijking

V/N

16.027

16.340

15.703

637

V

841

1.023

995

28

V

354

391

345

46

V

17.222

17.754

17.043

711

V

Omgevingskwaliteit

1.058

996

620

377

N

Natuur en milieu

7.736

7.812

7.727

85

N

22

19

3

N

Toezicht en handhaving
Totaal baten

8.794

8.830

8.366

465

N

Resultaat voor bestemming

8.428

8.923

8.677

246

V

Mutaties reserves lasten

125

150

150

Mutaties reserves baten

572

972

942

30

N

7.981

8.101

7.885

216

V

Resultaat na bestemming

-

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 217.000 voordeliger dan
geraamd na de laatste wijziging.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.
Programmaonderdeel 1 Omgevingskwaliteit (lasten)
Op wegen € 102.000 (V) aan lagere kapitaallasten door het doorschuiven
van investeringen naar 2011.
Op openbare verlichting € 35.000 (V) door een teruggave over 2009 van
€ 14.000 en overig door lager verbruik in 2010.
Baggeren € 74.000 (V) bestaat uit twee componenten: het baggeren in het
buitengebied is uitgevoerd in combinatie met de jaarlijkse schouwwerkzaamheden door onze aannemers. Omdat het gecombineerd uitgevoerd kon
worden heeft dit een financiële besparing opgeleverd. Ook kon de bagger ter
plaatse verwerkt worden in plaats van worden afgevoerd naar een depot
buiten onze gemeente. Dit heeft een besparing opgeleverd op het vervoer
en de stortkosten van de baggerspecie van circa € 55.000. De overige
besparing van € 19.000 is ontstaan omdat de plannen voor het baggeren
binnen de kom in 2010 niet zijn uitgevoerd wegens onvoldoende financiële
dekking. Hiervoor is in de programmabegroting 2011 € 150.000 incidenteel
toegekend. De uitvoering is doorgeschoven naar 2011.
Op afval € 322.000 (V) op de kosten voor inzameling en verwerking. Dit
wordt verder uitgewerkt bij de uitwerking van het nieuwe contract voor
afvalbeheer.
Verder € 167.000 (V) op de kosten van oud papier inzameling waar bij de
inkomstenkant (in programmaonderdeel 2) € 106.000 nadeel tegenover
staat. Doordat de werkelijke kosten lager uitvallen is de werkelijke storting in
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de egalisatievoorziening afval € 101.000, hetgeen € 90.000 (N) is.
Bij riolering is de begrote onttrekking van de voorziening rioolheffing van
€ 107.000 (gesplitst in een onttrekking van € 113.000 aan de inkomstenkant
en € 6.000 storting aan de uitgavenkant) in werkelijkheid een storting van
€ 69.000 geworden. Op het totaal een verschil van € 176.000, aan de
uitgavenkant € 62.000 (N).
Verder € 97.000 (V) op kapitaallasten door het doorschuiven naar 2011 van
ruim € 4 mln aan rioleringskredieten.
Niet nader verklaarde verschillen € 8.000 (N).
Programmaonderdeel 1 Omgevingskwaliteit (baten)
Er zijn inkomsten uit de egalisatievoorziening afval begroot voor € 283.000
(N) welke niet nodig bleken te zijn omdat de werkelijke kosten veel lager zijn
(zie uitgaven) waardoor een storting is gedaan in de voorziening.
Daarnaast is de begrote onttrekking van de voorziening rioolheffing van
€ 107.000 (gesplitst in een onttrekking van € 113.000 aan de inkomstenkant
en € 6.000 storting aan de uitgavenkant) in werkelijkheid een storting van
€ 69.000 geworden. Totaal een verschil van € 176.000, aan de
inkomstenkant € 113.000 (N).
Niet nader verklaarde verschillen € 19.000 (V).
Subtotaal programmaonderdeel 1
Programmaonderdeel 2 Natuur en milieu (lasten)
Er is in 2010 minder geld uitgegeven dan verwacht aan milieusubsidies
gelinkt aan de MRA € 14.000 (V). Na afronding van alle subsidieaanvragen
is € 16.000 (V) overgebleven van het budget na-isolatie. Van het budget
Milleniumgemeente is € 7.000 (V) overgebleven door synergie te zoeken bij
andere evenementen. Er zijn € 9.000 (N) extra kosten gemaakt aan
juridische ondersteuning in verband met de gasopslag.
Programmaonderdeel 2 Natuur en milieu (baten)
Er is een subsidie van € 26.000 (V) van de provincie Noord-Holland
ontvangen voor de sanering van de stortplaats aan de Kogendijk te Bergen.
Deze kosten zijn reeds eerder gemaakt en ten laste van de voorziening
bodemsanering geboekt.
Een nadeel van € 137.000 op afvalstoffenheffing wordt verklaard voor
€ 107.000 (N) aan niet gerealiseerde opbrengsten van oud papier, oud ijzer
e.d. Dit verschil wordt voor € 10.000 verklaard doordat ze zijn verantwoord
als baten op het product huishoudelijk afval. Daarnaast is er € 167.000
voordeel op de kosten van oud papier inzameling (zie voor beide
programmaonderdeel 1). Per saldo € 70.000 meeropbrengst als ook de
kosten worden meegenomen. Verder € 27.000 (N) op afvalstoffenheffing
door in 2010 toegekende bezwaren met betrekking tot voorgaande
belastingjaren. Niet nader verklaarde verschillen € 23.000 (V).
Subtotaal programmaonderdeel 2

637 V

377 N
261 V

28 V

85 N
57 N
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Programmaonderdeel 3 Toezicht en handhaving (lasten)
Voor handhaving permanente bewoning recreatiewoningen was een budget
beschikbaar van € 110.000 voor 2010 waarop € 80.000 is besteed dus
€ 30.000 (V):
- Toetsen en afwikkeling aanvragen door MB-ALL € 45.000
- Inhuren administratieve ondersteuning
€ 8.000
- Afwikkelen bezwaren
€ 27.000
Het verschil in te verwachten kosten tussen deze opgave en de begroting is
grotendeels te verklaren door het feit dat in eerste instantie is uitgegaan van
500 aanvragen inclusief de afhandeling van 100 klachten. Uiteindelijk zijn er
398 aanvragen binnengekomen. Tevens is tot op heden geen enkele klacht
ontvangen, waardoor het hiervoor begrote budget niet wordt gebruikt. Er zijn
28 bezwaren ingediend en behandeld.
Niet nader verklaarde verschillen € 16.000 (V).
Programmaonderdeel 3 Toezicht en handhaving (baten)
Niet nader verklaarde verschillen € 3.000 (N)
Subtotaal programmaonderdeel 3

46 V

3N
43 V

Subtotaal resultaat voor bestemming
Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Niet van toepassing.
Toelichting op mutaties reserves (baten)
De kosten van handhaving permanente bewoning recreatiewoningen worden
gedekt door een uitname uit de bestemmingsreserve. Omdat de werkelijke
uitgaven 2010 € 30.000 lager uitvallen is ook de onttrekking uit deze reserve
€ 30.000 (N) lager.
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

247 V

-

30 N
30 N
217 V
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Programma 6. Economie, toerisme en cultuur
Portefeuillehouders: Hetty Hafkamp, Cees Roem, Else Trap/Janina Luttik-Swart.
Missie
Wij streven naar een gezonde economische ontwikkeling in het belang van de inwoners en
ondernemers van onze gemeente. Toerisme, recreatie en cultuur zijn belangrijke
economische peilers.
In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:
I
Economie
II
Toerisme en recreatie
III
Cultuur
PROGRAMMAONDERDEEL I:

ECONOMIE

Wat wilden we bereiken?
1. Een gezond ondernemersklimaat in de toeristisch-recreatieve sector
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Gezamenlijk met ondernemers plannen maken om onze gemeente als toeristisch
product sterker dan tot nu toe op de markt te zetten en daarmee naar buiten treden.
1.b
In regionaal verband initiatieven ontwikkelen om aan de oplossing van zich aandiende
knelpunten vanwege de economische recessie bij te dragen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a Samenwerking tussen ondernemers en gemeente is in 2010 versterkt.
Naast regulier overleg met Ondernemers verenigd in FOBES en Stuurgroep
Recreatie en Toerisme, is gewerkt aan een structuur voor strategisch overleg met
ondernemers en organisaties om initiatieven en werkzaamheden af te stemmen om
gezamenlijk daadkrachtig op te treden. In 2011 wordt dit economisch
overlegorgaan ingericht.
In oktober 2010 is voor de vierde maal het ondernemerscongres Vinden & Binden
georganiseerd. Naast het algemene doel om het contact tussen ondernemers en
gemeente en het onderlinge contact tussen ondernemers te versterken, is dit jaar
vooral aandacht gegeven aan duurzaam ondernemen en de rol van de gemeente
Bergen als Millenniumgemeente.
1.b
Onze gemeente heeft in 2010 in bestuurlijk overleg met de andere gemeenten in de
regio Alkmaar ons individuele beleid afgestemd. Binnen de regio Alkmaar wordt
blijvend aandacht besteed aan de gezamenlijk vastgestelde ontwikkelingsopgaven
voor Noord-Holland Noord en uitvoering van de doelstelling zoals verwoord in de
position paper Regio Alkmaar.
In 2010 is op verzoek van de provincie Noord-Holland opgesteld de regionale
detailhandelsvisie opgesteld. Afronding vindt plaats in 2011.
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PROGRAMMAONDERDEEL II: TOERISME EN RECREATIE
Wat wilden we bereiken?
1. Inwoners van onze gemeente en bezoekers van buiten onze gemeente bezoeken graag
de stranden van Bergen aan Zee, Schoorl, Hargen en Camperduin omdat de
zwemkwaliteit van het zeewater permanent voldoet aan de eisen van het
Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag.
2. Versterken van de eigenheid van de drie kernen Bergen, Egmond en Schoorl.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Er samen met de strandexploitanten voor zorgen dat de kwaliteit van de stranden aan
de criteria van het kwaliteitskenmerk blijven voldoen.
1.b
De resultaten van tweewekelijks onderzoek naar de zwemkwaliteit van het zeewater
duidelijk naar inwoners en toeristen communiceren door vermelding op de
gemeentelijke website en op borden langs de stranden.
2.a
De herkenbaarheid van de gemeente Bergen vergroten als een kunst en cultuur
gemeente door te voorzien in de behoefte aan een podium en een activiteitenruimte
door realisatie van het Centrum van Kunst en Cultuur in de kern Bergen in 2010.
2.b
Bijdragen aan citymarketing door middel van kunst en cultuur in Bergen.
2.c
Vergroten van herkenbaarheid van de kern Egmond als toeristische kern door
realisatie van een familievoorziening in Egmond aan Zee in 2010.
2.d
Behouden van de kwaliteit van het natuurschoon in Schoorl.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
Voor 2010 is het Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag aangevraagd en gekregen voor de
stranden Camperduin, Schoorl en Bergen aan Zee.
1.b
Zwemwaterkwaliteit is kenbaar gemaakt aan de reddingsbrigades. Communicatie
vindt via de daarbij gelokaliseerde borden plaats volgens de richtlijn van het
Nederlandse kwaliteitskeurmerk de Blauwe Vlag.
2.a
In 2011 wordt de nieuwbouw en de nieuwe organisatie van Nieuw Kranenburg
gerealiseerd. Het is de verwachting dat Nieuw Kranenburg als centrum voor kunst en
cultuur in 2012 haar deuren opent voor het publiek en als culturele instelling een
belangrijke bijdrage levert aan de herkenbaarheid van Bergen als gemeente met een
rijke culturele historie en een actief cultureel klimaat.
2.b
Het voornemen om via kunst en cultuur bij te dragen aan citymarketing is niet actief
opgepakt. De discussie rondom citymarketing wordt meegenomen in de uitvoering
van het kwaliteitskeurmerk.
2.c
De voorbereiding voor de behandeling in uw raad voor het realiseren van een
familievoorziening heeft plaatsgevonden. De eerste fase is een bodemonderzoek
voor een potentiële locatie.
2.d
Het behoud van Kernkwaliteiten, ook in Schoorl, is onderdeel van de Structuurvisie
Landelijk Gebied. Deze is door uw raad vastgesteld op 9 december 2010. Daarnaast
is voor de bekendheid van deze kwaliteiten in 2010 een beroep gedaan op de
regionale VVV om invulling te geven aan de marketing en promotie van de gehele
gemeente Bergen als aantrekkelijk verblijfsgebied.
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Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)

Bron

Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag

Nulmeting (2009)
Ja

Streefwaarden
2010
Ja

Realisatie
2010
Blauwe vlag voor
de stranden
Camperduin,
Schoorl en Bergen
aan Zee

PROGRAMMAONDERDEEL III: CULTUUR
Wat wilden we bereiken?
1. Inwoners en toeristen waarderen de cultuurwaarden van Bergen.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
In samenwerking met bewoners en/of groepen van bewoners de landelijke Open
Monumentendag benutten om het cultureel erfgoed van Bergen te promoten.
1.b
Het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie professionaliseren, mede op basis
van het in 2009 in te winnen advies rond het opschonen van de collectie ten behoeve
van het leegruimen van Elkshove.
1.c
Op basis van de in voorbereiding zijnde cultuurnota nieuwe beleidsprioriteiten
benoemen in relatie tot het te ontwikkelen museaal centrum.
1.d
Het bijdragen aan citymarketing door middel van kunst en cultuur.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
We hebben Open Monumentendag georganiseerd, tezamen met vrijwilligers en
historische verenigingen.
1.b
De gemeentelijke kunstcollectie is in 2009 en 2010 geïnventariseerd. Medio 2011
wordt het beheer van de collectie overgedragen aan de (nog op te richten)
collectiestichting Nieuw Kranenburg. Ook wordt in 2011 aan Nieuw Kranenburg
opdracht verleend om de collectie op te schonen en de mogelijke werken die geen
onderdeel uitmaken van de kerncollectie volgens de daarvoor bestemde richtlijnen af
te stoten. In samenhang met het in beheer overdragen van de collectie, de
opschoning en afstoting wordt het eventuele gebruik van de opslagruimten in
Elkshove en de Berkenlaan nader bekeken.
1.c
In de concept cultuurnota zijn de beleidsprioriteiten voor de periode 2011-2014
geformuleerd. De Bergense instellingen voor Kunst en Cultuur zijn breed
geïnformeerd over de voorgenomen plannen en hebben een flink aantal zienswijzen
ingestuurd of op een andere wijze hun standpunt kenbaar gemaakt. Er is een start
gemaakt met een uitvoeringsplan kunsteducatie in reactie op de bezuinigingen van de
provincie Noord Holland op de kunsteducatie.
1.d
Het voornemen om via kunst en cultuur bij te dragen aan citymarketing is niet actief
opgepakt. De discussie rondom citymarketing wordt meegenomen in de uitvoering
van het kwaliteitskeurmerk.
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Wat heeft het gekost?
Programma 6
(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2010
voor wijziging

Begroting 2010
na laatste
wijziging

Economie

152

300

338

38

N

toerisme en recreatie

868

946

911

35

V

Cultuur

811

927

832

95

V

1.832
82

2.173
70

2.081
103

92
33

V
V

466

466

465

1

N

81

81

81

629

617

649

32

V

124

V

Totaal lasten
Economie
toerisme en recreatie
Cultuur
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Realisatie 2010 Begrotingsafwijking

V/N

V

1.203

1.556

1.432

Mutaties reserves lasten

90

65

65

-

Mutaties reserves baten

10

82

82

-

1.283

1.539

1.415

Resultaat na bestemming

124

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 124.000 voordeliger dan
geraamd na de laatste wijziging.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.
Programmaonderdeel 1 Economie (lasten)
Op algemene economische zaken € 37.000 (N). Dit betreft de gemaakte
kosten voor het opstellen van de regionale detailhandelsvisie van € 37.000
die niet waren begroot maar waarvan € 37.000 wordt doorbelast. (zie ook
baten) Niet nader verklaarde verschillen € 1.000 (N).
Programmaonderdeel 1 Economie (baten)
Bij algemene economische zaken € 37.000 (V). Dit betreft de doorbelaste
kosten voor het opstellen van de regionale detailhandelsvisie van € 37.000
die niet waren begroot. (zie ook lasten). Niet nader verklaarde verschillen
€ 4.000 (N).
Subtotaal programmaonderdeel 1
Programmaonderdeel 2 Toerisme en recreatie (lasten)
Bij toerisme en recreatie € 25.000 (V) aan niet besteed budget beeldmerk
fase 3 van omdat in 2010 met name is gekeken naar mogelijkheden om
uitwerking van dit beeldmerk regionaal invulling te geven. Dit heeft niet tot
uitgaven geleid. Niet nader verklaarde verschillen € 10.000 (V).
Programmaonderdeel 2 Toerisme en recreatie (baten)
Niet nader verklaarde verschillen € 1.000 (N).
Subtotaal programmaonderdeel 2

38 N

33 V
5N

35 V

1N
34 V
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Programmaonderdeel 3 Cultuur (lasten)
Op Kunstbezit € 40.000 (V). Voor het opschonen van de gemeentelijke
kunstcollectie en de collectie Sterkenhuis was € 25.000 geraamd. De
opdracht voor het opschonen van de collecties en het realiseren van
mogelijk af te stoten werken kan echter pas gegeven worden nadat de
collecties in beheer aan Nieuw Kranenburg zijn overgedragen. De
verwachting is dat begin 2011 de werkelijke overdracht van collecties kan
plaatsvinden. Voor het reguliere onderhoud van de kunstcollectie geldt
hetzelfde verhaal met als gevolg een onderschrijding van € 15.000.
Bij Kunstbeleid € 26.000 (V), het kunstbudget heeft ruimte voor éénmalige
en vernieuwende initiatieven. In 2010 is hierop minder beroep gedaan dan in
voorgaande jaren. Een aantal aanvragen is van onvoldoende kwaliteit
gebleken om te honoreren waardoor € 26.000 minder is uitgegeven aan
kunstsubsidies.
Niet nader verklaarde verschillen € 29.000 (V)
Programmaonderdeel 3 Cultuur (baten)
Niet van toepassing.
Subtotaal programmaonderdeel 3

95 V

95 V

Subtotaal resultaat voor bestemming
Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Niet van toepassing
Toelichting op mutaties reserves (baten)
Niet van toepassing
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

124 V

-

124 V
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Programma 7. Middelen
Portefeuillehouder: Cees Roem
Missie
Wij streven een blijvend financieel gezonde huishouding na (een structureel sluitende
begroting) waarbij de beschikbare collectieve middelen efficiënt en effectief ingezet worden
en de gestelde doelen optimaal worden bereikt tegen minimale lasten voor de inwoners.
In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:
I
Belastingen en heffingen
II
Geldbeleningen en beleggingen
PROGRAMMAONDERDEEL I:

BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Wat wilden we bereiken?
1. Een gematigde gemeentelijke lastenontwikkeling en aanpassing van de OZB-tarieven
aan de groei van de inflatie.
2. Een adequate heffing en inning van de gemeentelijke belastingen.
3. Borging van de kritische processen en beheersing van het afbreukrisico.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a
Een jaarlijkse verhoging van de OZB-opbrengsten met 1,5%.
1.b
Een jaarlijkse verhoging van de overige opbrengsten van belastingen, heffingen en
leges met 2%. Dit is voor de meerjarenbegroting 2010-2013 vastgesteld conform het
regeerakkoord.
2.a
Uiterlijke verzending op 28 februari 2010 van 90% van de waardebeschikkingen per 1
januari 2009.
2.b
Een tijdige en correcte oplegging en inning van belastingen.
2.c
Een tijdige en adequate afhandeling van bezwaar- en beroepschriften.
3.a
Op belastinggebied samenwerken met de gemeente Alkmaar, waardoor de kritische
processen beter worden geborgd en het afbreukrisico minder wordt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
Bij de tariefstelling voor 2010 is uitgegaan van een stijging van de WOZ waarde met
0,0% ten opzichte van 2009 en een stijging van de opbrengsten met 1,5%. De
uiteindelijke totale OZB opbrengsten van 2010 zijn 3,8 % hoger dan de opbrengsten
van 2009. Oorzaak is dat de WOZ waarden gemiddeld meer gestegen zijn dan werd
verwacht.
1.b
Bij het vaststellen van de overige belastingtarieven is uitgegaan van een verhoging
van 2% van de opbrengsten. De uiteindelijke totale overige belastingopbrengsten
2010 zijn 2,65% hoger dan die van 2009.
2.a
Meer dan 90% van de gecombineerde belastingaanslagen en waardebeschikkingen
2010 zijn voor 28 februari 2010 verzonden.
2.c
De bezwaarschriften 2010 zijn tijdig en adequaat afgehandeld.
3.a
In 2010 is de samenwerking met Alkmaar geëffectueerd. Hierdoor worden de kritische
processen beter geborgd en is het afbreukrisico verminderd.
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Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt?
Omschrijving (E/P)

Bron

Nulmeting
(jaar)

Verzending aanslagen / beschikkingen, minimaal
90% uiterlijk 28 februari 2010, zo mogelijk 31
januari 2010, 100% binnen één jaar (P)
Afhandeling bezwaarschriften WOZ 75% binnen 90
dagen (de wettelijke termijn is binnen het
betreffende belastingjaar) (P)

Streefwaarden
2010
90% < 28/2

Realisatie
2010
95%

75%

Net niet
gehaald,
exacte
cijfers zijn
niet
bekend
Net niet
gehaald,
exacte
cijfers zijn
niet
bekend
90% < 3
mnd

Afhandeling bezwaarschriften heffingen 95%
binnen 3 maanden (de wettelijke termijn is binnen
het betreffende belastingjaar) (P)

95%

Afhandeling verzoeken kwijtscheldingen 90%
binnen 3 maanden (P)

90% < 3 mnd

PROGRAMMAONDERDEEL II: GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN
Wat wilden we bereiken?
1. Het binnen de kaders van het door uw raad vastgestelde treasury-statuut voorzien in
voldoende financiële middelen om de verschillende programma’s te kunnen uitvoeren.
Wat zouden we daarvoor doen?
1.a Het tijdig aantrekken van benodigde financiële middelen (beschikbaarheid).
1.b Het beheersen van de rente- risico’s (risicominimalisatie).
1.c Het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken
van voldoende rendement op overtollige middelen (renteoptimalisatie).
1.d Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van
de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie).
1.e Actualiseren van de Nota Activabeleid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.a
We hebben voor 2010 geen financiële middelen hoeven aan te trekken.
1.b
We zijn ruim binnen de voor ons berekende norm gebleven, zie tevens paragraaf C
(Financiering), onder het kopje renterisiconorm.
1.c
Leningen die in aanmerking komen voor renteherziening, worden tegen een zo laag
mogelijk percentage gecontinueerd. Overtollige middelen zijn uitgezet om een zo
hoog mogelijk rendement te behalen.
1.d
In augustus 2010 is er een nieuwe financieringsovereenkomst gesloten met de BNG.
1.e
De Nota Activabeleid is begin 2011 door het college goedgekeurd en ter
besluitvorming aangeboden aan uw raad.
PROGRAMMAONDERDEEL III:

ALGEMENE BATEN EN LASTEN

Op dit programmaonderdeel zijn diverse bedragen geraamd die (nog) niet aan inhoudelijke
programmaonderdelen kunnen worden toegerekend. Het gaat om zaken als de algemene
uitkering, saldi van kostenplaatsen, het BTW-compensatiefonds e.d. Het
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programmaonderdeel heeft daarom een administratief-technisch karakter. Met betrekking tot
de 3W-vragen zijn geen algemene doelstellingen en activiteiten geformuleerd.
Wat heeft het gekost?
Programma 7
(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2010
voor wijziging

Begroting 2010
na laatste
wijziging

Realisatie 2010

1.351

Begrotingsafwijking

1.420

V/N

Belastingen en heffingen
Geldbeleningen en beleggingen

1.178

68

N

58

52

Algemene baten en lasten

2.093

874

62

10

N

304

570

Totaal lasten

V

3.329

2.277

1.785

Belastingen en heffingen

492

V

9.903

9.853

9.863

10

V

Geldbeleningen en beleggingen

1.986

2.564

2.316

248

N

Algemene baten en lasten

25.070

25.511

25.691

179

V

Totaal baten

36.960

37.928

37.870

59

N

Resultaat voor bestemming

433

V

33.630

35.651

36.084

Mutaties reserves lasten

422

417

417

Mutaties reserves baten

180

584

462

122

N

33.388

35.818

36.129

311

V

Resultaat na bestemming

V

Financiële toelichting:
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 311.000 voordeliger dan
geraamd na de laatste wijziging.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.
Programmaonderdeel 1 Belastingen en heffingen (lasten)
In 2010 heeft net zoals in 2009 een grote inhaalslag op het gebied van
invordering plaatsgevonden. Er is een flink aantal aanmaningen en
dwangbevelen binnen één jaar verzonden die normaal gesproken over
meerdere jaren worden verspreid. Hierdoor zijn er extra inkomsten
(€ 48.000) waar tegenover echter ook extra kosten van € 54.000 (N) staan
voor het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen. De ontvangsten
zijn in de regel lager dan de opgevoerde kosten omdat in de praktijk nog wel
eens blijkt dat aanslagen ten onrechte waren omdat er sprake is van nieuwe
feiten op een later tijdstip. Per saldo is er sprake van een nadeel van
€ 6.000.Niet nader verklaarde verschillen € 14.000 (N).

68 N

Programmaonderdeel 1 Belastingen en heffingen (baten)
Op OZB opbrengsten € 55.000 (N) door 2 oorzaken: na afloop van het jaar
2010 is geconstateerd dat de totale WOZ–waarde woningen en nietwoningen is gestegen echter minder dan verwacht. Dit heeft tot gevolg
minder opbrengst OZB. Daarnaast zijn er op basis van de hertaxaties in het
kader van bezwaar meer verminderingen geweest dan verwacht hetgeen
resulteert in een verlaging ten opzichte van de geraamde opbrengst echter
boven het niveau van de primitieve raming.

61

Jaarstukken 2010

Verder € 31.000 (V) op precariobelasting door verbeterde uitvoering precario
en door toename van incidentele feiten die voor de precariobelasting worden
aangeslagen.
Zie ook de toelichting bij lasten, door de inhaalslag op invordering € 48.000
(V).
Niet nader verklaarde verschillen € 14.000 (N).
Subtotaal programmaonderdeel 1
Programmaonderdeel 2 Geldleningen en beleggingen (lasten)
Niet nader verklaarde verschillen € 10.000 (N).
Programmaonderdeel 2 Geldleningen en beleggingen (baten)
Dit bestaat met name uit het nadelige saldo financieringsfunctie van
€ 249.000 welke als volgt te verklaren is:
De dekking kapitaallasten is lager uitgevallen tot een bedrag van € 267.000
(N), dit heeft geleid tot een voordeel op de diverse producten in de
programma’s tot hetzelfde bedrag, dus budgettair neutraal. Daarnaast is er
€ 6.000 (V) aan rentevoordelen behaald op rente kortlopende gelden en
€ 12.000 (V) op afschrijvingslasten.
Niet nader verklaarde verschillen € 1.000 (V).
Subtotaal programmaonderdeel 2

10 V
58 N

10 N

248 N
258 N

Programmaonderdeel 3 Algemene baten en lasten (lasten)
Op de lasten van de kostenplaatsen is een voordeel gerealiseerd van
€ 655.000 voordeel. De voornaamste afwijkingen zijn:
Er is een voordeel op de loonsom van € 248.000 (V) op de kostenplaatsen.
Inclusief € 245.000 (N) op de stelpost taakstelling is het verschil op de
loonsom € 3.000 voordelig. Voor een analyse van dit verschil verwijzen we
naar de paragraaf D Bedrijfsvoering Loonsomontwikkeling.
Op inhuur derden is € 195.000 (V) over bij de diverse afdelingen. Dit werd
voor een deel bij de afdeling BOR gedekt door een uitname uit de algemene
reserve als inzet gelden kredietcrisis, hiervan is € 51.000 niet besteed.
Hiernaast € 25.000 (V) op advieskosten die door dezelfde uitname zijn
gedekt.
Het verschil is voor het grootste deel te verklaren door het restant
opleidingen organisatiebreed van € 77.000 (V) en kosten reorganisatie van
€ 41.000 (V) omdat het medewerkerstevredenheidonderzoek en de
afronding van het functiewaarderingstraject in 2011 worden opgepakt
(daarom wordt minder onttrokken aan de algemene reserve als dekking,
daarom een nadeel van bij mutatie reserves € 41.000). Daarnaast € 21.000
(V) incidenteel op advieskosten voor inkoop.
Door late aanschaf of uitstel van aanschaf software € 22.000 (V) aan
onderhoudskosten bespaard.
In 2010 stond een incidenteel budget geraamd voor het realiseren van een
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taakstelling op het gebied van deregulering. Deze taakstelling is vervallen,
daarom is dit ook niet nader onderzocht en levert het € 15.000 (V) op.
Verder € 15.000 (V) op advieskosten directie, € 6.000 (V) op kosten OR en
€ 5.000 (V) op accountantskosten.
Op niet bestede gelden subsidiebeheerssysteem € 8.000 (V) en € 7.000 (V)
besparing op een enquête.
Voor de beoordeling van verzoeken tot kwijtschelding is een budget
opgenomen van € 15.000 (V). Daarnaast € 19.000 (V) doordat in het begrote
bedrag voor kwijtscheldingen wordt uitgegaan van het maximaal toe te
kennen bedrag aan kwijtschelding per verzoek. In de praktijk valt dit
gemiddeld per aanvraag lager uit.
Het begrote bedrag van € 40.000 (V) voor onvoorzien is in 2010 niet
aangesproken.
Daarnaast € 95.000 (V) op de voorziening debiteuren (zie ook batenkant
waar nog € 59.000 voordeel staat die bij onderstaande analyse hoort):
Er was een last van € 19.000 begroot als voorziening belastingdebiteuren, in
werkelijkheid is dat € 100.000 geworden dus € 81.000 nadeel.
De voorziening debiteuren algemeen is naar beneden bijgesteld wat
€ 78.000 voordeel oplevert, net als de voorziening debiteuren wat € 67.000
oplevert.
Niet nader verklaarde verschillen € 48.000 (V).

570 V

Programmaonderdeel 3 Algemene baten en lasten (baten)
Er is € 36.000 (V) meer ontvangen aan ziekte- en zwangerschapsgelden.
Verder € 226.000 (N) op de Algemene Uitkering. In het memo van 4 januari
2011 is uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de decembercirculaire
2010. Als nadeel is in dat memo een bedrag genoemd van € 164.000. Ten
opzichte van het nu vermelde bedrag een verschil van € 131.000. Dit kan als
volgt worden verklaard: in januari 2011 van het Ministerie van BZK
ontvangen nadere vaststelling oppervlaktes 2009 € 29.000 en verschil
algemene uitkering 2010 volgens berekening decembercirculaire en
voorlopige vaststelling Ministerie van BZK € 102.000.
De garantstellingsprovisie van de HVC voor de gemeente is € 21.000 (V)
hoger uitgevallen. Hiernaast is de voorziening bodemsanering voor
€ 316.000 (V) vrijgevallen.
Niet nader verklaarde verschillen € 32.000 (V) waarvan € 59.000 voordeel
die samenhangt lastenkant voorziening debiteuren.
Subtotaal programmaonderdeel 3
Subtotaal resultaat voor bestemming

179 V
749 V
433 V

63

Jaarstukken 2010

Toelichting op mutaties reserves (lasten)
Niet van toepassing.
Toelichting op mutaties reserves (baten)
Er is € 2.000 (N) minder onttrokken aan de algemene reserve omdat het
onderzoek naar hergebruik Elkshove goedkoper is uitgevallen.
Tevens is er € 79.000 (N) minder onttrokken aan de algemene reserve
omdat de bestedingen in het kader van de kredietcrisis door de afdeling
BOR lager zijn uitgevallen.
Omdat ook de bestedingen in het kader van de reorganisatie € 41.000 lager
zijn uitgevallen een €41.000 (N) lagere onttrekking aan de reserve
reorganisatie.
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

-

122 N
122 N
311 V
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2. Jaarverslag: de paragrafen
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Paragraaf A. Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen
De paragraaf weerstandsvermogen dient ten minste de volgende inhoud te bevatten:
a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en
mogelijkheden waarover wij beschikken of kunnen beschikken om niet begrote
kosten te dekken;
b. Een inventarisatie van de risico’s, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die
van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hierbij dient
bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico’s in het kader van
organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen, voldoen aan
formele voorschriften met betrekking tot de uitvoering van regelingen;
c. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit, de risico’s en de realisatie daarvan.
In de Nota reserves en voorzieningen 2008, zoals vastgesteld in uw raadsvergadering van
27 januari 2009, wordt het begrip ‘weerstandsvermogen’ beschreven. De definitie luidt als
volgt: “de mate waarin de gemeente de mogelijkheden heeft om zelf financiële risico’s op te
kunnen vangen”. Het gaat dus om onze mogelijkheden om vrij aanwendbare middelen in te
zetten teneinde niet-structurele tegenvallers op te vangen.
Om het wat abstracte begrip weerstandsvermogen voor een gemeente in te vullen, schrijft
het Rijk voor gebruik te maken van twee componenten, waarmee het begrip meer tastbaar
kan worden gemaakt: de weerstandscapaciteit en de risico’s.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit van gemeenten wordt door het BBV gedefinieerd als: ‘de middelen
en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten
te dekken’. Dit is dus een breder begrip dan weerstandsvermogen.
Weerstandsvermogen duidt op de relatie tussen risico´s en weerstandscapaciteit, terwijl
weerstandscapaciteit de elementen benoemt die de eventuele risico´s kunnen opvangen. De
elementen die tot de weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend, zijn de volgende:
De algemene reserve
Binnen onze gemeente is het weerstandsvermogen als aparte bestemmingsreserve
opgenomen. Er bestaat geen voorschrift op basis waarvan de minimale omvang van het
weerstandsvermogen wordt vastgesteld. Via autonome besluitvorming door uw raad is bij
vaststelling van de eerdere Nota reserves en Voorzieningen van 27 januari 2009 voor het
weerstandsvermogen een ondergrens 10% van de totale gemeentebegroting vastgesteld.
Een bedrag van € 5.700.000 staat afgezonderd als weerstandsvermogen. Het totaal van de
algemene reserve, inclusief weerstandsvermogen en exclusief resultaatbepaling, bedraagt
per 1 januari 2010 € 14.624.000 en per 31 december 2010 € 15.228.000. Op grond van uw
raadsbesluit van 27 januari 2009 stelt ons college in de Voorjaarsnota 2011 voor om het
weerstandsvermogen te verhogen tot € 6.200.000, zijnde 10% van de lasten voor
bestemming.
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Bij het onderdeel risico’s (zie hierna) wordt aangegeven dat de omvang van het totale risico
dat wij lopen wordt ingeschat op € 1.665.000. Het totaal van de algemene reserve, inclusief
weerstandsvermogen, is derhalve voldoende om mogelijke risico’s op te kunnen vangen.
De bestemmingsreserves met een beleidskarakter
Deze reserves zijn door uw raad gelabeld voor een bepaalde bestemming. In de Nota
reserves en voorzieningen 2008 is beschreven welke bestemmingen dit zijn en wat het
gemeentelijk beleid is met betrekking tot de stortingen en onttrekkingen aan deze reserves.
Het totale saldo van de bestemmingsreserves bedraagt per 31 december 2010
€ 12.443.000.
Stille reserves
De inventarisatie naar de waarde van de gemeentelijke panden en percelen is gereed. Om
hier een waarde aan toe te kennen is het noodzakelijk dat vastgesteld wordt wat de
gemeente in de toekomst met deze eigendommen wil doen. Bezittingen die de gemeente
absoluut niet wil (kan) afstoten, kunnen niet gewaardeerd worden tegen een commerciële
waarde.
De belastingcapaciteit
Hiermee wordt bedoeld de mogelijkheid om de belastingen te verhogen en zodoende
structurele lasten te dekken. Voor onze gemeente geldt ten aanzien van de belastingen dat
bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid en
eventuele verschillen worden verwerkt via de egalisatievoorzieningen. Hierin zit geen ruimte.
Wat de leges betreft wordt zoveel mogelijk kostendekkendheid nagestreefd.
De post onvoorzien
De post onvoorzien bedroeg bij aanvang van het jaar 2010 € 39.835. In het jaar zelf is deze
post niet aangesproken waardoor dit voor hetzelfde bedrag een voordeel oplevert (zie
programma 7).
Risico’s
Een voorwaarde voor het opnemen van een risico in deze paragraaf is dat de inschatting qua
kans dat het risico zich openbaart en de hoogte van de schade wel te maken is, maar dat
zich geen feiten hebben voorgedaan. Is dat namelijk wel het geval dan moet hetzij een
voorziening, hetzij een bedrag in de begroting worden opgenomen. Risico’s die verzekerbaar
zijn, worden per definitie niet opgenomen in deze paragraaf.
Bij de bepaling van risico’s in relatie met de consequenties tot het weerstandsvermogen is
het nog van belang te onderkennen dat niet alle risico’s zich zullen voordoen en ook niet alle
tegelijkertijd.
Dit betekent dat wij de risico’s onderscheiden op de volgende manier:
a. Open-einde regelingen
b. Garantieverplichtingen
c. Risico’s t.a.v. gemeentelijke eigendommen
d. Overige
a. Open-einde regelingen
Wij kennen de volgende open-einde regelingen:
- WWB Inkomensdeel (bijstandsverlening)
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-

Wet maatschappelijke ondersteuning
Leerlingenvervoer

WWB Inkomensdeel (bijstandsverlening)
Bij de programmabegroting is gemeld:
De Rijksbijdrage voor het Inkomensdeel WWB, waarvan de gemeente de uitkeringen moet
betalen, wordt beïnvloed door landelijke macro economische ontwikkelingen en daarnaast
per gemeente berekend op grond van het aantal uitkeringsgerechtigden uit het verleden en
een heel aantal andere factoren (het zogenaamde calculatiemodel).
Sinds 1 januari 2004 (de invoeringsdatum van de WWB) is de verantwoordelijkheid van de
gemeente om op de uitgaven van het Inkomensdeel te sturen en instrumenten in te zetten
om de risico’s te beheersen. Dit kan onder andere door een goed reïntegratiebeleid.
In praktijk komt het risico tot maximaal 10% (€ 270.000) van de overschrijding van de
Rijksbijdrage voor het Inkomensdeel WWB ten laste van de gemeente. Het aantal
uitkeringsgerechtigden en uitkeringsaanvragen zijn nooit geheel te beïnvloeden.
Ontwikkelingen
Onze gemeente heeft in het eerste half jaar van 2010 een daling in het bijstandsvolume van
5% gerealiseerd. Dit in tegenstelling tot de landelijke ontwikkelingen waar middelgrote
gemeenten een stijging zien van het aantal bijstandsgerechtigden met 8%.
Daarmee staan wij op nummer één in de tien best presterende middelgrote gemeenten3.
In het tweede halfjaar van 2010, zijn er 45 personen ingestroomd in de bijstand. Daarnaast
zijn 30 personen aan een baan geholpen. Het inkomensdeel is toereikend genoeg gebleken
om de uitkeringen te kunnen bekostigen.
Conclusie
Onze gemeente zet ook in het komende jaar weer in op het realiseren van zoveel mogelijk
arbeidsplaatsen. De strenge controle aan de poort blijft in 2011 gewaarborgd. Het risico blijft
ongewijzigd.
Wet maatschappelijke ondersteuning
Bij de programmabegroting is gemeld:
Op 1 januari 2007 zijn de Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)
opgeheven en ondergebracht in de Wmo. Daarnaast is de gemeente met ingang van 2007
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Hulp bij het huishouden. De individuele Wmo
verstrekkingen (Hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en
rolstoel en de Wvg –verstrekkingen) hebben het karakter van een open einde regeling. Een
toename van de vraag naar met name de Hulp bij de huishouding is een risico voor de
gemeente.
Voor de berekening van het verwachte aantal uren Hulp bij het huishouden voor 2010 en
verdere jaren wordt uitgegaan van de verwachte cijfers voor 2009. Dit omdat de cijfers van
2007, als overgangsjaar voor cliënten met een AWBZ-indicatie voor Hulp bij het huishouden,
geen goed beeld geven. De verhouding Hh1-Hh2 is na herïndicatie in 2008 van de
overgangscliënten verschoven van 25%-75% in 2007 naar circa 50%-50% in 2009.
De verschuiving is minder fors uitgepakt dan verwacht. Dit komt doordat wij besloten hebben
om overgangscliënten in de leeftijd van 75 jaar en ouder slechts te herindiceren als blijkt dat

3

Bron: Ape: onderzoek&advies: november 2010.
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een cliënt recht heeft op een uitbreiding van het aantal uren en/of een verzwaring van de
zorg.
Verwacht wordt dat door de uitstroom van deze overgangscliënten de verhouding Hh1-Hh2
in de komende jaren richting 70%-30% verschuift. De financiële gevolgen hiervan zijn
moeilijk in te schatten, maar dit is maximaal € 75.000.
Omdat niet is aan te geven wanneer en hoe snel dit gaat, wordt voorgesteld om bij de
meerjarenbegroting uit te gaan van de actuele verhouding Hh1-Hh2 van 50%-50%. Op basis
van de werkelijke uitgaven en verzamelde gegevens wordt de begroting op termijn
aangepast.
Voor de overige Wmo voorzieningen is de inschatting van het risico niet eenvoudig. Een
complexe woningaanpassing kan veel geld kosten. Er is geen inschatting te maken of en
wanneer deze aanpassingen bij ons worden aangevraagd. Het financiële risico bij aanvragen
voor grote woningaanpassingen wordt op 20% van het budget gesteld, zijnde € 65.000.
Ontwikkelingen
In 2010 zijn de kosten voor HH1 en HH2 gestegen. Dit is verwerkt in de najaarsnota. In het
vierde kwartaal is een advies opgesteld over mogelijke beheermaatregelen. Deze worden in
het tweede kwartaal van 2011 doorgevoerd.
Naast de reguliere Wmo taken was in 2010 een incidentele subsidie van € 28.000
beschikbaar voor het aanpassen van woningen met de insteek om deze levensloop
bestendig te maken. In 2010 is het budget voor de woningaanpassingen incidenteel
verhoogd tot € 750.000.
Conclusie
Door het principe van een open-einde regeling die geldt voor de Wmo is het niet mogelijk
met een plafond te werken. Het risico van budgetoverschrijding blijft aanwezig. Door het
opstellen van beheermaatregelen is een start gemaakt de kosten binnen de Wmo
beheersbaar te maken. De implementatie van deze maatregelen volgt in 2011.
Het risico is middelmatig tot groot.
Leerlingenvervoer
Bij de programmabegroting is gemeld:
De uitgaven van het leerlingenvervoer blijven afhankelijk van het aantal te vervoeren
leerlingen. Het risico wordt ingeschat op 10% van het budget, zijnde € 25.000.
Ontwikkelingen
Het gemiddelde van de te vervoeren leerlingen is gegroeid van 95 in 2009 naar 105 in 2010.
Daarnaast heeft er in december 2010 een interne verhuizing plaatsgevonden van de
Mythylschool de Ruimte naar een andere locatie waardoor er per maand 12 extra kinderen
vervoerd moeten worden. Dit heeft in 2010 gezorgd voor een overschrijding op het budget
van € 25.000. Van de vervoerder is het bericht ontvangen dat de kosten in 2011 met 3,2%
geïndexeerd worden. Inmiddels is de vervoerder failliet verklaard maar heeft vervoersbedrijf
Connexxion onder dezelfde voorwaarden het contract overgenomen.
Conclusie
Het leerlingenvervoer laat in de afgelopen jaren een gestage groei zien. Deze trend wordt
landelijk waargenomen. Deze regeling betreft een open einde financiering waardoor deze
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moeilijk te beteugelen valt. Een zeer kritische toets van het recht op vervoer beperkt de
nieuwe instroom enigszins. Het risico is gelijk gebleven.
b. Garantieverplichtingen
Bij de programmabegroting is gemeld:
Wij staan zowel voor particulieren garant (gemeentegarantie hypotheken) als voor leningen
van bepaalde ‘non profit’-instellingen. Door de slechte economische situatie wordt de kans
op het aangesproken worden op deze verplichtingen hoger: particulieren zullen sneller
werkloos worden en de kans dat ze daardoor de woonlasten niet meer kunnen opbrengen
neemt toe.
Nu is het zo dat voor woningen alleen nog gebruik gemaakt wordt van de Nationale
Hypotheekgarantie. En voor instellingen (woningbouwverenigingen en
gezondheidszorginstellingen) van waarborgfondsen. Daardoor is het risico voor ons
aanmerkelijk kleiner geworden. Voor particulieren staan wij alleen nog garant voor woningen
die al vele jaren geleden gekocht zijn. Inmiddels is door waardestijgingen de kans om
aangesproken te worden vrijwel nihil. Voor instellingen is het nog wel zo dat wij
aangesproken kunnen worden.
De kans dat deze risico’s voor komen wordt ingeschat op gemiddeld. Rekening wordt
gehouden met een maximumbedrag van € 1.000.000.
Ontwikkelingen
Het economisch klimaat is licht verbeterd. De werkloosheid is landelijk afgenomen met 0,6%punt en de waarde van de woningen is stabiel gebleven. De gemeente is in 2010 niet
aangesproken voor garantstellingen.
Conclusie
Het risico is gelijk gebleven op € 1.000.000.
c. Risico’s gemeentelijke eigendommen
Bij de programmabegroting is gemeld:
Hierbij kan gedacht worden aan de tegenvallende kosten van onderhoud aan het rioolstelsel,
wegen en gebouwen. Dergelijke risico's kunnen gedeeltelijk worden beperkt door goed
onderbouwde beheerplannen met daarin een financiële koppeling naar de jaarlijkse
exploitatiebudgetten en eventueel te vormen onderhoudsvoorzieningen.
In 2005 is een procedure vastgesteld voor het melden en afwikkelen van schades. Op deze
manier hebben wij een beter inzicht gekregen in het schadebeeld van de gemeente. De
assurantievoorziening is vervallen, de BBV staat geen assurantievoorziening meer toe.
Schades moeten nu worden opgevangen binnen de exploitatie van de gemeente begroting.
Voor kleine schades tot € 1.000 zijn bedragen opgenomen in de begroting. Het risico op
grotere schades wordt ingeschat op € 50.000.
Ontwikkelingen
De schadeclaims in 2009 voor trillingsschade aan woningen ten gevolge van
sloopwerkzaamheden van zwembad De Watertoren zijn nog in behandeling bij de
verzekeraar. Vanwege de verschillende rioolwerkzaamheden en projecten in de gemeente is
het aantal claims voor trillingsschade aan woningen in 2010 toegenomen.
Conclusie
Het risico blijft ongewijzigd op € 50.000.
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Oosterdijk
Bij de najaarsnota is gemeld:
Nr 21-22 (tegenover nummer 3) te Bergen, voormalig NAVOS (Nazorg voormalige
stortplaatsen) vuilstortplaats ‘Zuurvenspolder’
Op 21 april 2010 heeft de provincie tijdens een vooroverleg met onze gemeente aangegeven
dat op de locatie sprake is van grond- en grondwaterverontreiniging en dat sanering hiervan
op korte termijn noodzakelijk is. De deklaag is over de gehele locatie niet dik genoeg en
bevat bijmengingen van afval. Om contactrisico’s met het stortmateriaal uit te sluiten, dient
de deklaag te worden opgehoogd tot een minimale dikte van 0,5 meter. Daarnaast is het
grondwater sterk verontreinigd. Vastgesteld is dat er sprake is van een verspreidingsrisico.
Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld. Op dit moment is het niet mogelijk om een
inschatting van de totale kosten te maken die met de sanering gemoeid zijn. Naar aanleiding
van aanvullende onderzoeken worden een aantal saneringsvarianten tegen elkaar
afgewogen.
Ontwikkelingen
Op de locatie is sprake van grond- en grondwaterverontreiniging en sanering hiervan is op
korte termijn noodzakelijk. Door Arcadis wordt een saneringsvoorbereiding uitgevoerd. Op dit
moment is het niet mogelijk om een inschatting van de (totale) kosten te maken die met de
sanering gemoeid zullen zijn.
Conclusie
Risico is groot.
Ongerechtvaardigde verrijking Pieter Schotsmanstraat
Bij de najaarsnota is gemeld:
In het verleden is het terrein van de voormalige gasfabriek in Egmond aan Zee gesaneerd.
De rijksoverheid is gekomen met een claim inzake ongerechtvaardigde verrijking bij deze
sanering. De gemeente is een bedrag van € 110.000 overeengekomen. Het gehele bedrag
staat nu nog open. Dit bedrag moet tot 2014 ingevuld worden met nieuwe
bodemonderzoeken en saneringen. Momenteel worden er voor verschillende percelen in
onze gemeente saneringsplannen opgesteld (te weten: Bergerweg, naast 125, te Bergen,
Brededijk 3 te Egmond aan den Hoef, Oosterdijk 21-22 (tov nr. 3) te Bergen, Sportlaan 2 te
Egmond aan Zee). Mogelijk komen deze onderzoek- en saneringskosten in aanmerking voor
toekenning.
Ontwikkelingen
In juni 2010 hebben wij met het Ministerie VROM een overeenkomst onrechtmatige verrijking
getekend. Wij mogen in de periode 2009-2014 voor € 110.000 besteden aan projecten die
ten goede komen aan het bodembeheer binnen onze gemeente. Bepaald moet worden
welke extra bodemprestaties mogelijk in aanmerking komen voor deze Wet
bodembescherming fondsen. Projecten die mogelijk in aanmerking komen zijn o.a. ISV
projecten, Oosterdijk, Brededijk, Bergerweg, Sportlaan, Heereweg/Zwaanstraat, Oude Hof,
Parallelweg.
Conclusie
Risico is klein.
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d. Overige Risico’s
Dit betreffen, onder andere, de volgende risico’s:
Grondexploitatie
Bij de programmabegroting is gemeld:
Met betrekking tot de risico’s die verbonden zijn aan grondexploitatie dient in de paragraaf F
‘grondbeleid’ te worden vermeld welke risico’s vigerend zijn. Daarnaast is de paragraaf
‘weerstandsvermogen’ de plek om alle risico’s die wij lopen, en waarvoor geen voorzieningen
zijn getroffen, te memoreren.
Met betrekking tot de risico’s verbonden aan het grondbeleid kan worden gemeld dat de
reserve ‘sociale woningbouw/grondexploitatie’ die risico’s in principe dient te dragen. Het
mede-uitgangspunt voor een gezond grondbeleid is dat negatieve risico’s (verliesgevende
exploitaties) zoveel mogelijk worden vermeden. Sterker, het grondbeleid dient een positieve
bijdrage te leveren aan onze financiële positie. Daarbij is het zaak om naast de vaststelling
van de beleidsnota de administratieve organisatie met betrekking tot het grondbeleid in te
richten. Met een verwijzing naar de paragraaf F ‘Grondbeleid’ kan ten aanzien van risico’s
worden gesteld dat op basis van de nu bekende feiten de reserve groot genoeg is om deze
risico’s af te kunnen dekken.
Ontwikkelingen
Uw raad heeft in 2010 kennis genomen van een financiële verkenning voor het plan “Mooi
Bergen” met de bijbehorende risico’s.
Conclusie
Uw raad wordt in 2011 gevraagd tot het vaststellen van een gemeentelijke grondexploitatie,
eventuele risico’s moeten daarbij voorzien worden.
Te onderkennen risico’s grondexploitatie
Torenduin 1 Egmond aan Zee
Bij de programmabegroting is gemeld:
Het perceel aan de Torenduin 1 te Egmond aan Zee is vrijgekomen na de verhuizing van de
bibliotheek. Er is reeds € 371.000 van de te verwachten opbrengsten bestemd ter dekking
van de kapitaallasten voor de nieuwbouw van bibliotheek De Waard. Een programma van
wensen wordt geformuleerd met betrekking tot de her-invulling van het vrijgekomen perceel.
Risico: onduidelijk is of de opbrengsten afdoende zijn voor realisering van het programma
van wensen, de reeds door de gemeente gemaakte kosten ultimo 2007 van € 8.700.
Uitgangspunt bij herontwikkeling is dat de opbrengst in ieder geval de hoogte van de reeds
bestemde bedragen en de gemaakte kosten moet afdekken.
Ontwikkelingen
Torensduin valt binnen het project Ontwerp ons Derp. Dit project heeft in 2010 een kleine
vertraging opgelopen.
Conclusie
In de jaarrekening 2009 is aangegeven dat de door het vaststellen van de Nota Reserves en
Voorzieningen het bedrag van € 371.000 in de reserve afschrijvingslasten investeringen is
gestort. De toekomstige opbrengsten kunnen gebruikt worden voor de exploitatie of
teruggestort worden in de algemene reserve. Het risico is komen te vervallen.
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Planschadeclaims
Bij de programmabegroting is gemeld:
De gemeente kan worden aangesproken op planschade. De omvang hiervoor is lastig te
bepalen; het is afhankelijk van wat andere partijen in de markt willen realiseren en welke
schade voor derden dat tot gevolg heeft.
De schade die het gevolg is van de gerealiseerde ontwikkeling kan worden afgewenteld op
de ontwikkelaar middels een planschadeovereenkomst. Die heeft vervolgens de keuze de
schadelijdende derde vooraf te compenseren (de schade ‘af te kopen’) of af te wachten of
achteraf claims worden ingediend. Het is vanuit zijn gezichtspunt gezien niet onlogisch, er
voor te kiezen claims af te wachten. Tenzij er bezwaren tegen de plannen mee kunnen
worden voorkomen. Dan is het vooraf regelen van schadevergoedingen, strategisch gezien
vaak handiger.
Echter, de ‘keuzevrijheid’ kan door de gemeente wel worden beperkt.
De gemeente kan namelijk vooraf, als voorwaarde voor het verlenen van de benodigde
vrijstelling of bestemmingsplanherziening, afdwingen dat een planschadeanalyse wordt
gemaakt (de economische haalbaarheid maakt onderdeel uit van de besluitvorming) en op
basis daarvan - en met name op welke wijze eventuele schade wordt afgewikkeld c.q.
(vooraf) wordt gecompenseerd – besluiten al dan niet medewerking te verlenen.
Is één en ander niet vooraf geregeld en volgt (na het onherroepelijk worden van het besluit)
een schadeclaim, dan moet eerst een aanvraag om planschadevergoeding worden
ingediend bij het college, waarna een externe schadeadviescommissie (verplicht op grond
van de planschadeverordening) een advies uitbrengt. De kosten voor de behandeling van
een aanvraag – ook al zou geen sprake zijn van schade – zijn altijd geheel voor rekening van
de gemeente en kunnen niet – ook niet contractueel – worden afgewenteld.
De planschadevergoeding is in die gevallen overigens ook voor rekening van de gemeente.
Er zijn derhalve twee soorten kosten. De kosten die gemoeid zijn met de behandeling van
een aanvraag (gemiddeld € 3.000 tot € 5.000 per aanvraag) en de schadevergoeding zelf.
De schadevergoeding kan zoals al gezegd worden afgewenteld. Dat wordt standaard
gedaan. Daarmee kan niet worden voorkomen dat derden alsnog (achteraf) aanvragen om
planschadevergoedingen indienen met alle behandelkosten van dien (zie hiervoor). De kans
dat een schadevergoeding moet worden betaald kan zo wel nagenoeg worden uitgesloten.
Ontwikkelingen
In 2010 zijn drie nieuwe aanvragen om vergoeding van planschade ingediend. Twee ‘oude’
aanvragen om vergoeding van planschade zijn afgehandeld. Beide aanvragen zijn
afgewezen. Een derde afwijzing die door de rechtbank is vernietigd, is opnieuw afgewezen.
Tegen deze nieuwe afwijzing is wederom beroep ingesteld.
Conclusie
Het risico is ongewijzigd als gemiddeld geclassificeerd.
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Beheerplannen
Bij de programmabegroting is gemeld:
Bij de risico’s kan gedacht worden aan de tegenvallende kosten van gemeentelijk onderhoud
aan het rioolstelsel, wegen en gebouwen. Dergelijke risico's kunnen gedeeltelijk worden
beperkt door goed onderbouwde beheerplannen met daarin een financiële koppeling naar de
jaarlijkse exploitatiebudgetten en eventueel te vormen onderhoudsvoorzieningen.
In september 2007 zijn de beleidsplannen wegbeheer, begraafplaatsenbeheer en gebouwenen woningenbeheer vastgesteld door uw raad. Hierin zijn de kaders vastgesteld. Ons college
heeft in november 2007 de hiervan afgeleide beheerplannen 2008 vastgesteld, ook voor het
groenbeheer en het uitvoeringsplan riolering.
Uit deze plannen blijkt dat het mogelijk moet zijn om met de bestaande budgetten, rekening
houdend met bijvoorbeeld investeringskredieten voor reconstructies van wegen en bij
gebouwen, na verkoop, de herverdeling van onderhoudsbudgetten over de resterende
panden, het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven. Middels opname van de beleids- en
beheerplannen in de P&C cyclus moet dit in de toekomst ook geborgd zijn.
Ontwikkelingen
Op advies van diverse andere gemeenten is een externe specialist ingehuurd om problemen
met de bestaande beheerprogramma’s voor wegen, riolering en groen te analyseren en op te
lossen. Het wordt hierdoor mogelijk in 2011 doublures en hiaten tussen de verschillende
beheerprogramma’s te verhelpen.
Om te zorgen dat zowel de binnen- als de buitendienst hun gegevens eenduidig kunnen
verwerken en benutten wordt in 2011 een nieuwe inventarisatie van het groen gemaakt. Pas
in 2012, als ook speeltoestellen, openbare verlichting en straatmeubilair in
beheerprogramma’s zijn opgenomen wordt het mogelijk om integraal met de
beheerprogramma´s te werken. Dan wordt inzichtelijk wat de kosten op langere termijn voor
het beheer zijn. Hierdoor wordt een koppeling aan de exploitatiebudgetten mogelijk.
Conclusie
Het risico is ongewijzigd als gemiddeld geclassificeerd.
Groen
Bij de programmabegroting is gemeld:
Het beheerplan groen laat zien dat het huidige budget, bij een iets andere taakuitvoering,
van voldoende niveau is.
Ontwikkelingen
In 2010 lag de nadruk op het onderhoud van het groen en minder op de renovatie ervan. Er
is duidelijk gekeken naar wat er aan mankracht beschikbaar is en wat er nodig is voor de
aankomende jaren. Daaruit kwam naar voren dat er meer uren beschikbaar moeten komen
of meer budget om in te huren. De projecten Saenegheest en het Oude Hof zijn afgerond en
er is een start gemaakt met de VTA (Visual Tree Assessment) controle van de bomen. Uit
deze projecten zijn ook extra onderhoudskosten voortgekomen. Voor de aankomende jaren
is er voor groen extra budget beschikbaar gesteld waardoor de risico’s van achterstallig
onderhoud minimaal zullen zijn.
Conclusie
Het risico is ongewijzigd als gemiddeld geclassificeerd.
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Hargervaart
Bij de voorjaarsnota is gemeld:
Het bedrijfsmatig gebruik van de passantenhaven Hargervaart is door het WNK in het
verleden op eigen risico ter hand genomen. Het exploiteren van de passantenhaven door het
WNK heeft en had het doel arbeidsplaatsen te creëren voor werknemers van het WNK in de
toeristische branche. Met het bijdragen door de gemeente Bergen middels het
participatiebudget wordt nog steeds recht gedaan aan dit uitgangspunt.
De maximale vergoeding die de gemeente voor 2010 aan het WNK beschikbaar stelt wordt
opgenomen ten laste van het participatiebudget. Dit budget is alleen beschikbaar indien het
WNK instemt met het opzetten van een specifiek leerwerktraject voor de toeristische
branche. Om het toeristische seizoen nog zo veel mogelijk te benutten moet met het WNK
op korte termijn worden onderzocht op welke wijze het WNK het leerwerktraject kan en wil
vormgeven. Uitgaande van hetzelfde niveau van voorzieningen als de afgelopen jaren
bedraagt de maximale vergoeding aan het WNK voor 2010 €30.000.
Daarnaast bestaat er een afbreukrisico. Het in beheer en onderhoud nemen van de
bestaande beschoeiing houdt in dat herstelwerkzaamheden voor rekening van de gemeente
komen. In het najaar van 2009 zijn de aanwezige steigers door het HHNK weggehaald
omdat de conditie in zeer slechte staat was. De achtergebleven beschoeiing is niet nieuw.
Direct aanleggen van pleziervaartuigen aan deze beschoeiing kan schade opleveren. Een
herstelverplichting van de bestaande beschoeiing wordt als randvoorwaarde aan het gebruik
gesteld door het HHNK. Herstelwerkzaamheden zijn op dit moment niet in de begroting
voorzien. Mogelijk schadeherstel moet dan gedekt worden vanuit algemene reserves
(raadsbevoegdheid).
Ontwikkelingen
Ons college heeft in juli 2010 besloten de exploitatie van de passantenhaven Hargervaart als
gemeente niet zelf ter hand te nemen. Anticiperend op de komst van een exploitant hebben
wij in 2010 basale voorzieningen mogelijk gemaakt voor de bestaande gebruikers van de
Hargervaart. Een deel van de vaste gebruikers van de recreatieve voorziening heeft zichzelf
verenigd in de Watersport Vereniging Hargervaart (hierna WSVH). Kosten voor de basale
voorzieningen in 2010 (€ 4.052) zijn aan de WSVH doorberekend.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna: HHNK), eigenaar van de dijk en
water bij de Hargervaart is bereid om met onze gemeente toekomstperspectieven voor de
waterrecreatie te bespreken. Deze perspectieven worden ook, gelet op de implicaties vanuit
de vastgestelde Structuurvisie Landelijk gebied, voorgelegd aan uw raad.
De door uw raad vastgestelde Structuurvisie Landelijk Gebied stelt dat de passantenhaven
aan de Hargervaart een wezenlijk onderdeel is van het toeristisch recreatief aanbod binnen
onze gemeente. Naast het inspelen op verscherpte regelgeving dient de passantenhaven
een kwaliteitsimpuls te krijgen. Daardoor kan deze unieke vorm van recreatie voor de
gemeente worden behouden.
In de begroting 2011 is een investeringbedrag van € 128.000,- opgenomen voor het
aanleggen van duurzame infrastructurele voorzieningen langs de Hargervaart. Dit krediet
biedt mogelijkheden om te ondersteunen bij het realiseren van de gewenste kwaliteitsimpuls
en daarmee het behoud van de ondersteuning van de lokale economie.
Conclusie
In 2011 wordt in overleg met het HHNK en WSVH gekeken naar een duurzame invulling van
de exploitatie van de Hargervaart als passantenhaven. Als basis wordt hiervoor het
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bedrijfsplan van de WSVH gehanteerd. De WSVH neemt dan vanaf 2011 de exploitatie ter
hand. Voor uitvoering van dit bedrijfsplan is geen extra gemeentelijk budget en/of krediet
nodig.
Gebouwen
Bij de programmabegroting is gemeld:
Het beheerplan gebouwen toont aan dat de huidige beschikbare onderhoudsbudgetten van
onvoldoende niveau zijn. Doordat er echter enkele (grotere) gemeentelijke panden op de
nominatie staan om verkocht te worden bestaat de mogelijkheid om de daaraan gekoppelde
onderhoudsbudgetten te herverdelen over de resterende panden. Voor de jaarschijf 2010 is
een extra dotatie nodig om te voorkomen dat de voorziening een negatief saldo krijgt. Dat
laatste is vanuit de BBV niet toegestaan. Hiervoor volgt een separaat raadsvoorstel in het
najaar 2009.
Ontwikkelingen
Uw raad is in juni 2010 akkoord gegaan met het voorstel tot de actualisering van het
meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en de bijbehorende
egalisatievoorziening. Hierin was een extra dotatie vanuit de algemene reserve voorgesteld
om te voorkomen dat de voorziening een negatief saldo zou krijgen.
Het saldo van de onderhoudsvoorziening is voor de komende 4 jaar (2010 t/m 2014) van
voldoende niveau.
Conclusie
Het onderhoud van de gebouwen vormt geen risico. Het saldo van de voorziening is tot en
met 2014 voldoende.
Wegen
Bij de programmabegroting is gemeld:
Voor onderhoud wegen is het streven om binnen de jaarbudgetten voor onderhoud en
investeringen het gewenste onderhoudsniveau te realiseren. De verwachting daarbij is dat
de achterstand in onderhoud de komende jaren ingelopen wordt. Uit de wegeninspectie in
het voorjaar 2008 blijkt ook een kleine verbetering ten opzichte van de vorige inspectie.
Ontwikkelingen
In 2009 zijn de wegen geïnspecteerd. Hieruit is gebleken dat de kwaliteit van 20% van het
wegenbestand onvoldoende is. Ten gevolge van de strenge winter was het noodzakelijk om
extra onderhoud te doen aan asfaltwegen. De slechte toestand van de wegen hield een
verhoogd risico in op claims en verhoogde kans op schade aan de wegconstructie. De
ontstane schade is met extra geld dat voor dit doel beschikbaar was gesteld voldoende
hersteld. Met de vaststelling door uw raad van de nieuwe planning civiele werken in 2010
waarbij de prioriteiten vooral op technische kwaliteit en verkeersveiligheid zijn gericht lijkt het
mogelijk om binnen de jaarbudgetten voor onderhoud en investeringen het
onderhoudsniveau te realiseren.
De verwachting daarbij is dat de achterstand in onderhoud de komende jaren langzaam
ingelopen wordt. In 2011 worden de wegen opnieuw geïnspecteerd. Na deze inspectie
kunnen conclusies getrokken worden over de ontwikkeling van de kwaliteit van het
wegenbestand.
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Conclusie
Het risico is ongewijzigd als gemiddeld geclassificeerd.
Riolering
Bij de programmabegroting is gemeld:
Het Gemeentelijk rioleringplan laat, mits de tarieven stijgen zoals geactualiseerd in de
Perspectiefnota 2008, een evenwicht zien tussen inkomsten en uitgaven waarbij het
kwaliteitsniveau voldoende is. Omdat het echter een ‘gesloten systeem’ betreft, zijn de
risico’s voor de gemeente beperkt.
Ontwikkelingen
In 2010 is het Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) herzien. Het proces van evaluatie van het
voorgaande GRP, het omschrijven van de gewenste situatie, de opgave en vervolgens het
uitwerken van de benodigde middelen leidt tot een onderbouwd overzicht van de doelen en
kosten voor het periode 2011-2015 met een doorkijk naar de periode daarna. Na vaststelling
van het GRP in 2011 kan de jaarlijkse opgave voor beheer, onderhoud en investeringen
worden uitgewerkt. De inhoud en planning van het GRP zijn afgestemd met zowel het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als de provincie Noord-Holland.
Conclusie
Het risico is klein.
WNK/Wet sociale werkvoorziening
Bij de programmabegroting is gemeld:
De nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) die per 1 januari 2008 in werking is getreden
maakt de individuele gemeente verantwoordelijk voor zowel de uitvoering als voor de
financiële implicaties. De rijksbudgetten worden per 1 januari 2008 overgeheveld naar de
gemeenten. Doel van de wet is dat de gemeente beter zicht krijgen op de Wsw en ook
actiever op de Wsw gaan sturen. De gemeente heeft een Wsw budget en een aantal
plaatsen toegewezen op grond van het aantal geplaatste Wsw-ers in 2007. Het is aan de
gemeenten in de gemeenschappelijke regeling en aan het WNK om te sturen op budget,
plaatsen, wachtlijstbeheer en PGB’s. In beperkte mate zijn er mogelijkheden met het
participatiebudget. Omdat de Wsw pas sinds 1 januari 2008 is vernieuwd zijn nog niet alle
mogelijkheden op (financieel) beheer bekend.
Naast bovenstaand loopt de gemeente een risico omdat het inzake de WSW onderdeel
uitmaakt van een gemeenschappelijke regeling (GR). In het geval dat er financiële
tegenvallers zijn vanuit de GR zijn ook wij aansprakelijk voor een deel van tegenvallers. Hier
staat geen compensatie van het rijk tegenover. Het risico wat in deze gelopen wordt is niet in
te schatten aangezien deze afhankelijk is van de bedrijfsresultaten van het WNK.
Ontwikkelingen
WNK bedrijven heeft in december 2010 een aangepaste werkbegroting voor 2011 ingediend
inclusief een meerjarenraming voor de komende vier jaren. De werkbegroting laat een
zorgwekkende ontwikkeling van het bedrijfsresultaat zien. Dit heeft te maken met meerdere
ontwikkelingen. Enerzijds heeft het Rijk fors bezuinigd op het Wsw budget. Anderzijds
hebben regiogemeenten Noord Kennemerland niet geïnvesteerd in WNK bedrijven zoals
was afgesproken in het Visiedocument regie en uitvoering WSW. Hierin is gesteld dat alle
gemeenten Noord Kennemerland 10% van de dienstverlening bij het WNK inkopen.
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Afgelopen kalenderjaar is de Wsw-wachtlijst gedaald naar zes personen (was 14). Daarnaast
zorgt de uitvoering van de pilot Loondispensatie in 2011 voor een verdere daling van de
Wsw -wachtlijst. Gemeenten ontvangen geen extra geld voor deze toeleiding naar arbeid en
de voorzieningen benodigd op de werkplek. Gemeenten kunnen de kosten hiervoor
financieren uit het participatiebudget en uit de besparingen op de uitkering dan wel
inkomensvoorzieningen die ontstaan doordat de doelgroep met loondispensatie gaat werken.
Tenslotte heeft het WNK op verzoek van de regiogemeenten Noord Kennemerland wel € 1,5
miljoen weten te bezuinigen op haar exploitatieresultaat.
Conclusie
De consequentie van de forse bezuinigingen en de desinvesteringen van de gemeenten in
Noord Kennemerland is dat de gemeentelijke bijdrage ook na 2013 gehandhaafd blijft.
Museum Nieuw Kranenburg
Bij de najaarsnota is gemeld:
Het project Nieuw-Kranenburg heeft met een tegenvaller te maken door middel van het
stilvallen van de bouw door een gerechtelijke uitspraak. Ons college verwacht dat zich geen
financieel risico manifesteert dat niet binnen de financiële kaders van project NieuwKranenburg kan worden opgevangen.
Ontwikkelingen
De bouw van Nieuw Kranenburg is voor de zomer van 2010 aangevangen. In het najaar en
in de winter van 2010 heeft de bouw stil gelegen vanwege een bouwstop naar aanleiding van
een gerechtelijke uitspraak op het verlenen van de bouwvergunning. Begin tweede kwartaal
2011 wordt de bouw weer hervat. Planning is dat de nieuwbouw in 2012 wordt opgeleverd.
Over de inbreng van het NHKC, collectie in beheer en de opbrengsten van Plein 7 in de
stichtingskosten van Nieuw Kranenburg, wordt naar verwachting begin 2011
overeenstemming bereikt. Ook wordt de dekking in de stichtingskosten door verkoop van de
Berkenlaan in 2011 gerealiseerd.
Risico's
De subsidie van de provincie is gerelateerd aan een uiterste datum van oplevering van de
nieuwbouw. De deadline is december 2011. De provincie wordt zorgvuldig op de hoogte
gehouden van de gehele voortgang van Nieuw Kranenburg. Met de provincie is afgesproken
dat zodra door de vertraging van de bouw deze datum niet haalbaar blijkt zijn, we hierover
met de provincie in overleg mogen treden.
De inbreng van de opbrengsten van Plein 7 door het NHKC is onderdeel van de dekking van
de stichtingskosten van Nieuw Kranenburg. Bij het niet behalen van een overeenstemming is
er een tekort in de stichtingskosten.
Ook de Berkenlaan moet als dekking van de stichtingskosten worden verkocht. Wij bekijken
in 2011 wat hiervoor een goed moment is.
Mogelijk leidt de claim van de aannemer van Nieuw Kranenburg als gevolg van de bouwstop
nog tot een schadevergoeding van maximaal € 300.000.
Reddingsbrigades
Bij de programmabegroting is gemeld:
Het beheersplan reddingsbrigaden is niet volgens planning gereed voor de begroting 2009.
Dit betekent dat er nog onvoldoende inzicht is in de noodzakelijke bedrijfsvoeringprocessen
van de reddingsbrigaden en de hierbij behorende financiële middelen.
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Ontwikkelingen
In 2010 heeft de pilot Reddingswerk Bergen 2010 plaatsgevonden binnen onze gemeente.
Hieraan hebben onze gezamenlijke reddingsbrigaden, de KNRM, RN, de Veiligheidsregio,
de Kustwacht en onze gemeente deelgenomen. De uitkomsten van deze pilot worden
meegenomen in een in 2011 op te stellen overeenkomst tussen de brigaden en onze
gemeente.
Conclusie
In 2011 wordt door onze gemeente en de reddingsbrigaden gezamenlijk een overeenkomst
opgesteld waarin de afspraken tussen de betrokken partijen en de financiële consequenties
worden vastgelegd.
Accommodatiebeleid Schoorl en De Egmonden
Bij de programmabegroting is gemeld:
Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de knelpunten JOEB in Egmond-Binnen en
het accommodatiebeleid Schoorl door twee werkgroepen. De kosten die dit uiteindelijk met
zich meebrengt zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.
Ontwikkelingen
In de programmabegroting van 2010 was een investeringsbedrag van € 325.091 opgenomen
voor het jongerencentrum in Egmond Binnen. In de exploitatie zijn geen extra middelen
opgenomen voor huur etc. Met de parochie en de betrokken partijen vinden nog gesprekken
plaats over de mogelijke investering in een jongerencentrum en de mogelijke voorwaarden
die verbonden zijn aan een investering. De parochie en alle betrokken partijen zijn op de
hoogte gesteld van het bedrag dat de gemeente maximaal kan investeren in het
jongerencentrum. In het eerste kwartaal van 2011 vindt een vervolgafspraak plaats.
Conclusie
Gezien de duidelijke afspraken over het maximaal te investeren bedrag vanuit de gemeente
is het risico minimaal.
Stichting Welzijn Bergen
Bij de programmabegroting is gemeld:
Hoewel in 2009 uitvoering wordt gegeven aan de herstructurering en de opschaling van de
Stichting Welzijn Bergen, is het wenselijk gezien de ervaringen van de afgelopen jaren en
het nog niet beschikken over ervaringscijfers van de opschaling om deze op te nemen in de
risicoparagraaf. Via de rapportages wordt uw raad geïnformeerd over de voortgang.
Ontwikkelingen
De herstructurering van de subsidierelatie met de Stichting Welzijn Bergen is in 2010
succesvol voortgezet en komt in een afrondende fase. Voor de opschaling van de
organisatie is in 2010 een nieuwe partner gezocht na het afhaken van fusiepartner Timpaan.
De opschaling is nu voorzien voor 1 januari 2012. Via rapportages wordt uw raad
geïnformeerd over de voortgang.
Conclusie
Financiële relatie met de Stichting Welzijn Bergen opnemen in de risicoparagraaf tot de
definitieve opschaling van de Stichting in 2012. Het risico is als gemiddeld geclassificeerd.
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Verantwoording breedtesport
Bij de programmabegroting is gemeld:
De regeling breedtesportstimulering vanuit het ministerie van VWS eindigt in 2009 en dient te
worden verantwoord. In 2009 dient hiermee gestart te worden. Risico is in hoeverre
aangetoond kan worden dat het geld gebruikt is voor het doel waarmee de subsidie is
verstrekt. De Stichting Welzijn Bergen vormt in de verantwoording een belangrijke partij. De
subsidie die we ontvangen hebben is totaal € 200.000.
Ontwikkelingen
In maart 2010 heeft onze gemeente na een interne controle en controle van de accountant
verantwoording gegeven over de regeling breedtesport. Daarbij hebben we aangegeven een
onzekerheid te hebben over de besteding van de gelden van € 120.000. Dit leidde tot een
vaststelling van de subsidie door het ministerie, waarbij wij € 81.000 moesten terugbetalen.
Aan de hand van het jaarverslag 2009 van St. Welzijn Bergen hebben we inmiddels meer
zekerheid gekregen over de uitvoering van de activiteiten over 2009. Dit was aanleiding voor
ons college om in december een bezwaarschrift in te dienen tegen de
vaststellingsbeschikking en te verzoeken het terug te betalen bedrag bij te stellen met
ongeveer € 37.000. De reactie van het ministerie op het bezwaarschrift is dat zij ons in het
gelijk stellen, ons bezwaar is gegrond verklaard en het besluit is gedeeltelijk herroepen.
Conclusie
Het uiteindelijk door ons terug te betalen bedrag van het ontvangen voorschot is € 45.000 en
dat was een bedrag dat wij nog niet hadden uitgegeven. Het risico is nu teruggebracht tot
nihil.
Bibliotheek
Bij de programmabegroting is gemeld:
Op basis van de meerjarenbegroting 2008-2011 heeft de bibliotheek een verhoging nodig
van de subsidie met € 170.000 (2009) tot € 210.000 (2011). Dit is aanleiding om het
bibliotheekwerk te herijken en op basis van de Beleidsgerichte contractfinanciering (BCF)
keuzes te maken welke producten wij als gemeente afnemen van de bibliotheek en welke
niet. Om te komen tot een nieuwe subsidieprestatieovereenkomst op basis van BCF is,
gezien de ervaring met SWB, een periode van 12 maanden nodig. Komende tijd wordt in
overleg met de bibliotheek bezien òf en in hoeverre een extra oplossing voor 2009 nodig is
naast hetgeen als incidentele subsidie wordt verstrekt. Omdat de gevolgen voor 2010 niet
duidelijk zijn, is dit onderwerp opgenomen in deze risicoparagraaf.
Ontwikkelingen
In 2010 is een start gemaakt met het traject om met de bibliotheek te komen tot
beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF). Dit heeft geleid tot meer inzicht in de producten
van de bibliotheek en de integrale kosten per product. Wij kunnen hierdoor beter een
gefundeerde keuze maken van producten die binnen het beschikbare budget worden
afgenomen. De gegevens worden gebruikt om te komen tot een forse besparing op de
kosten van de bibliotheek.
Over 2009 heeft de bibliotheek te kampen met een tekort van € 55.000. Recente gegevens
laten zien dat dit tekort ook in 2010 optreedt en waarschijnlijk groeit. Ook voor 2011 wordt
een tekort verwacht. Er is dan ook meer subsidie aangevraagd. De bibliotheek geeft aan de
tekorten niet (meer) uit eigen middelen te kunnen dekken.
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Conclusie
Gezien de onzekere uitkomst van te nemen kostenbesparende maatregelen moet de
financiële relatie met de bibliotheek deel uitmaken van de risicoparagraaf.
Consultatiebureau
Bij de programmabegroting is gemeld:
Het consultatiebureau-aanbod vond dankzij de inzet van de bus in alle drie de kernen plaats.
Omdat de consultatiebureaubus niet meer voldoet is er een urgente ontwikkeling opgetreden
betreffende huisvestingsnoodzaak van het consultatiebureau. Inmiddels wordt er door
bezorgde ouders het signaal afgegeven dat er behoefte is aan meer dan één locatie waar
deze dienst geleverd wordt.
Op dit moment wordt in samenwerking met Evean gezocht naar alternatieve
huisvestingsmogelijkheden. Een onderzoek naar meer dan één locatie inclusief een
kostenoverzicht wordt op dit moment verder uitgewerkt.
Ontwikkelingen
In mei 2010 zijn in de kern Bergen en in Egmond aan de Hoef locaties voor het
consultatiebureau/CJG geopend. Op beide locaties heeft er een verbouwing plaatsgevonden
die paste binnen de financiële middelen die wij van het rijk hebben gekregen. In 2011 moet,
zoals is vastgesteld door uw raad, nog een locatie gevonden worden voor een
consultatiebureau in Schoorl. Binnen de huidige begroting zijn er voldoende financiële
middelen opgenomen om een mogelijke verbouwing uit te voeren.
Conclusie
Het risico is nihil.
GGD
Bij de programmabegroting is gemeld:
De GGD Hollands Noorden heeft in een brief van 27 april 2009 aangegeven dat zij met een
financieel probleem kampen. Dit probleem wordt veroorzaakt door weeffouten in de
begroting bij de start van de gefuseerde GGD in 2007, het structureel manifest worden van
risico’s waarvoor geen gelden beschikbaar zijn en het scherp teruglopen van opbrengsten uit
aanvullende dienstverlening. Op 20 mei heeft het Dagelijkse Bestuur van de GGD Hollands
Noorden een adviescommissie ingesteld om aanbevelingen te doen voor de oplossing van
de financiële problematiek.
In september 2009 is een drietal bijeenkomsten belegd om met raden en colleges van de
gemeenten die deelnemen in GGD Hollands Noorden in gesprek te gaan over bovenstaande
ontwikkelingen. Geconstateerd wordt dat de begroting 2009 van de GGD moet worden
herzien. Gemeenten worden geadviseerd om rekening te houden met een stijging van de
gemeentelijke bijdrage van € 15,85 naar € 17,51 per inwoner. Dit heeft effect op onze
begroting 2010. Op 30 november 2009 neemt het AB een besluit.
Ontwikkelingen
In 2010 heeft de GGD een start gemaakt om de financiële zaken beter op orde te brengen.
De GGD heeft in opdracht van het algemeen bestuur een notitie geschreven waarin zij de
adviezen van de adviescommissie (commissie Van Es) grotendeels hebben overgenomen
en voorstellen doen voor een bezuiniging van 5%. Deze adviezen zijn in februari 2011
voorgelegd aan uw raad en worden eind februari 2011 besproken in het algemeen bestuur
van de GGD. Daarnaast heeft de GGD voor 2011 de nullijn aangehouden ten opzichte van
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de begroting van 2010. Deze nullijn kan de GGD aanhouden omdat zij intern op bepaalde
processen efficiënter gaan werken.
Conclusie
Het risico is ten opzichte van 2009 in 2010 kleiner geworden. Echter in de praktijk moet de
GGD nog aantonen of zij daadwerkelijk de nullijn voor 2011 kunnen aanhouden.
VVV
Bij de programmabegroting is gemeld:
Een sluitende begroting van de VVV te Egmond is afhankelijk van een jaarlijkse bijdrage van
€ 40.000 van de beheerder van het windmolenpark voor de kust. Als deze bijdrage komt te
vervallen ontstaat een gat in de begroting en moet opnieuw gekeken worden naar het
voorzieningenniveau van of de bijdrage aan de VVV.
Ontwikkelingen
Op 11 november 2010 heeft uw raad besloten dat de Regio-VVV Hart van Noord-Holland
voor de jaren 2011 en 2012 een subsidie van € 109.000 per jaar ontvangt. Dit heeft tot
gevolg dat de twee vestigingen in Bergen en Egmond en het agentschap in Schoorl in de
huidige vorm blijven bestaan en dat er wordt geïnvesteerd in de website, search marketing,
mobiele media en het actieplan.
Conclusie
Tot en met 2012 verzorgt de RVVV de toeristische informatievoorziening in de gemeente
Bergen. Het risico is klein.
Voorziening wethouderspensioenen
Bij de programmabegroting is gemeld:
Gemeenten zijn eigenrisicodrager ten aanzien van de pensioenrechten van hun politieke
ambtsdragers. Dit houdt in dat zij de opgebouwde pensioenen over de periode dat een
wethouder actief is, alsmede over de wachtgeldperiode, zelf uitbetalen en daarmee
samenhangende risico’s zelf dragen. Bij het overlijden van een wethouder (actief of
wachtgelder) kan het zijn dat de gemeente nabestaandenpensioen uit dient te betalen. Dit is
het zogenaamde kortlevenrisico. In sommige situaties kan het gaan om hoge meerjarige
kosten voor de gemeente. Dit risico is inmiddels afgedekt door het afsluiten van een
verzekering bij een verzekeringsmaatschappij.
Sinds 2002 vormen wij een voorziening om toekomstige pensioenaanspraken van
wethouders uit te bekostigen. De hoogte van deze voorziening wordt elk jaar opnieuw
berekend.
Ten aanzien van deze voorziening lopen wij het risico dat er een lange tijd pensioen
uitbetaald moet worden, omdat wethouders ouder worden dan waar volgens de
sterftetabellen van uit is gegaan. Dit is het zogenaamde langlevenrisico. Daarnaast dient het
geld te renderen zodat de gemeente het doelvermogen bij elkaar heeft op de
pensioengerechtigde leeftijd van de wethouder. Een gemeente is minder toegerust hiervoor
dan bijv. het ABP en is bovendien erg gebonden aan wat mag en niet mag in het kader van
de Wet Fido. Er is een commissie ingesteld om te onderzoeken of het voor politieke
ambtsdragers ook haalbaar is een pensioenfonds in te stellen. Gezien de complexiteit van dit
onderwerp wordt geen oplossing op korte termijn verwacht. Toch adviseert de VNG
gemeenten om voorlopig de pensioenen zelf te blijven beheren en niet over te dragen naar
een verzekeraar.
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Ontwikkelingen
Aan de hand van de meest recente actuariële berekeningen per 1 januari 2011 is er over
2010 € 282.000 toegevoegd aan de voorziening wethouderspensioenen. Voorname oorzaak
hiervan is de daling van de rekenrente van 3,5% naar 3%.
Conclusie
Het risico is gemiddeld.
Renterisico
Bij de programmabegroting is gemeld:
De aanhoudende onzekerheid over de economische ontwikkeling, overheidsfinanciën en
mogelijke verdere verliezen bij banken blijven leiden tot beweeglijke tarieven op de
kapitaalmarkten. Financiële analisten verwachten dat de tarieven voor rentevaste periodes
van 1 jaar per saldo rond het huidige niveau zullen blijven bewegen. Wij houden rekening
met een beweeglijke renteontwikkeling. Tot nu is het beleid ten aanzien van rente er steeds
op gericht geweest om zoveel mogelijk leningen met een relatief lange looptijd aan te
trekken, bijvoorbeeld 20 jaar. De looptijd is gerelateerd aan de investeringen die we in enig
jaar verwachten.
Wij hanteren een renteomslagpercentage waarbij wij een marge inbouwen. We verwachten
dat deze marge van voldoende niveau is om kleine schommelingen op te vangen.
Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met een risico van enige omvang.
Ontwikkelingen
De bandbreedte voor de rente van 2010 ten opzichte van 2009 voor vaste geldleningen is
smaller geworden. Dat zou impliceren dat de rente stabieler zou zijn, de rente aan het begin
en einde van het jaar was weliswaar gelijk, maar in de zomerperiode bereikte de
kapitaalmarktrente het laagste niveau van de afgelopen decennia.
In 2010 zijn er geen leningen vervroegd afgelost, heeft er voor vier leningen een
renteherziening plaatsgevonden en zijn er geen nieuwe leningen aangetrokken.
Conclusie
Het risico is gering.
Bouwleges
Bij de najaarsnota is gemeld:
Uitgaande van de gemiddelde legesinkomsten over de eerste acht maanden van 2010, lijkt
het erop dat we in 2010 in de pas lopen als het gaat om de legesinkomsten. Eventuele
effecten van de invoering van de wet Wabo per 1 oktober 2010 zijn nog niet meegenomen.
De wet Wabo brengt een toename van het vergunningsvrij bouwen met zich mee en
daarmee een verlies aan inkomsten voor de gemeente.
Uitgaande van de recessie en de invoering van de wet Wabo viel begin dit jaar te
verwachten dat de inkomsten in 2011 sterk gaan dalen en vanaf 2012 weer licht gaan stijgen
ten opzichte van 2011. Of de (tijdelijke) aanpassing van het btw-tarief in de bouw een positief
effect heeft op de bouwleges, kan op dit moment nog niet worden ingeschat. Door het rijk is
besloten om voor de periode van 1 oktober 2010 t/m 1 juli 2011 het btw-tarief op arbeidsloon
in de bouw te verlagen van 19% naar 6% en daarmee de bouwsector te stimuleren.
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Ontwikkelingen
De legesinkomsten liepen in 2010 behoorlijk in de pas. Op een totale begroting van
€ 879.000 is uiteindelijk sprake van een minderopbrengst van € 59.000.
Conclusie
De legesinkomsten lopen in de pas met andere jaren maar leveren € 59.000 (N) op ten
opzichte van de begroting. Redenen kunnen zijn dat de verbouwingsprojecten kleiner van
omvang zijn en ook de daarvan afgeleide legesinkomsten. Verder is op 1 oktober 2010 de
wet Wabo ingegaan, dit brengt met zich mee dat meer vergunningvrij gebouwd mag worden.
Bergermeer gasopslag
Bij de najaarsnota is gemeld:
Afgelopen periode zijn er, door vertraging in het project, beperkte juridische kosten gemaakt
die uit het huidige budget konden worden betaald. Afhankelijk van de komende
ontwikkelingen moeten er mogelijk kosten worden gemaakt voor externe juridische
ondersteuning en/of advocaten.
Ontwikkelingen
In december 2009 heeft onze gemeente samen met de gemeenten Alkmaar, Bergen en
Heiloo een reactie gestuurd in het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) op het
Voorontwerp Rijksinpassingsplan. Belangrijkste punten in deze reactie waren: het niet volgen
van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief, de veiligheidscontouren op de Boekelermeer,
het aardbevingenrisico en het niet opvolgen van adviezen en aanwijzingen van de
gemeente.
In juni 2010 is de stichting ‘Ondergrondse opslag Bergermeer’ opgericht. Deze stichting
heeft tot doel de leefkwaliteit en leefveiligheid in het gebied Bergermeer en omgeving te
bevorderen.
In september zijn de concept vergunningen en het rijksinpassingsplan door het Ministerie ter
inzage gelegd. Het Ministerie heeft zonder overleg met onze gemeente de vergunningen
voor Bergen verleend. Door onze gemeente is een zienswijze ingediend. Om het standpunt
van onze gemeente uit te leggen is een drukbezochte informatieavond georganiseerd.
Conclusie
De kosten die in 2010 zijn gemaakt voor juridische advisering en communicatie, kunnen niet
gedekt worden binnen de bestaande milieubudgetten. De verantwoording vindt in deze
jaarrekening plaats. Het proces van de Bergermeer gasopslag is nog niet afgerond, ook in
2011 worden kosten gemaakt waarvoor nog geen dekking is. Het risico is gemiddeld.
Bos- en duinbranden
Bij de Najaarsnota is gemeld:
Hoewel er verschillende maatregelen worden getroffen om meer bos- en duinbranden te
voorkomen, blijft dit een financieel risico.
Ontwikkelingen
De kosten voor de natuurbrand in april 2010 komen op € 163.000. Dit zijn kosten voor de
inzet van onder andere brandweereenheden, catering, vervanging en reparatie
brandweermateriaal, nabluswerkzaamheden, loonwerkers, verkeersregelaars en inzet van
het Rode Kruis.
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In 2010 is het verzoek voor een Rijksbijdrage voor de gemaakte kosten van de natuurbrand
van 28 augustus 2009 toegekend. Inmiddels heeft het ministerie € 96.000 aan onze
gemeente uitgekeerd.
Naar aanleiding van de natuurbranden in 2009 is er in mei 2010 een evaluatierapportage
vastgesteld waarin een aantal aanbevelingen zijn opgenomen. Deze aanbevelingen zijn in
2010 grotendeels opgevolgd. Ook voor de natuurbrand van april 2010 wordt een verzoek
voor een Rijksbijdrage ingediend. De voorbereidingen van een dergelijk verzoek zijn reeds
aangevangen. De uitkomst van dit verzoek en de hoogte van een eventuele toekenning is op
dit moment niet te voorspellen.
Conclusie
Het risico blijft aanwezig en is als gemiddeld te classificeren.
Samenvatting
Samenvattend kan de volgende opstelling worden gemaakt:
Betreft risico

Open einde regelingen
Garantstelling
Schade gemeentelijke
eigendommen
Overige risico’s
gemeentelijke
eigendommen
Subsidie Museaal
Centrum
Verantwoording
Breedtesport
Overige –gemiddeld
risico
Totaal

Omvang
Kans
maximaal (in €) optreden
risico
540.000
hoog
1.000.000
Gemiddeld
50.000
Gemiddeld

Omvang maal
kans

Structureel/
Incidenteel

540.000
500.000
25.000

S/I
I
S/I

p.m.

p.m.

p.m

1.800.000

laag

450.000

I

200.000

nihil

0

I

300.000

Gemiddeld

150.000

I

3.785.000

1.665.000

Het in geld uitgedrukte risico van € 1.665.000 afgezet tegen het weerstandsvermogen van
€ 5.700.000 is beheersbaar.
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Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen

Het beheren en onderhouden van kapitaalgoederen is terug te brengen tot de volgende
hoofdonderdelen:
a. Gebouwen en woningen
b. Wegen en waterwegen
c. Groene omgeving
d. Riolering
Het beheren van kapitaalgoederen wordt ondersteund worden door beleids- en
beheerplannen. De (financiële) input voor de begroting 2010 is zo veel mogelijk gebaseerd
op deze beleids/beheerplannen.
a. Gebouwen en woningen
Bij de programmabegroting is gemeld:
Wij hebben een aantal gebouwen en woningen in beheer en eigendom. Alle gebouwen en
woningen zijn sinds enige jaren ingevoerd in een onderhoud/beheerprogramma. In het
najaar 2007 heeft uw raad het beleidsplan Gebouwen- en Woningenbeheer vastgesteld.
Deze beleidsnotitie geeft de kaders voor het (financiële) beheer. In 2009 is voor het totale
gebouwenbezit van de gemeente een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De financiële
effecten van dit meerjaren onderhoudsplan worden middels een separaat raadsbesluit eind
2009 verwerkt in de begroting 2010.
Ontwikkelingen
Er was voorzien dat uw raad eind 2009 het meerjaren onderhoudsplan zou vaststellen. Uw
raad heeft om een extra onderbouwing verzocht en het plan is vastgesteld in juni 2010.
Met de uitvoering van het plan is direct daarna in juli begonnen. Er is met een achterstand
van 5 maanden gestart. Deze wordt in 2011 ingehaald.
Het technisch beheer van de gebouwen en woningen en de financiële consequenties
daarvan zijn geactualiseerd. Ook wordt in 2011 gewerkt aan een Portefeuille Management
Systeem waarin alle vormen van beheer (strategisch, tactisch en operationeel, waaronder
technisch) worden meegenomen.
b. Wegen en waterwegen
Wegen
Bij de programmabegroting is gemeld:
De afgelopen jaren zijn gebruikt om een uitgebreide inventarisatie van het wegareaal te
maken. Vanuit de voormalige gemeenten waren deze gegevens niet voorhanden. In 2005 is
een eerste visuele inspectie uitgevoerd waarna de gegevens zijn verwerkt in de wegen
beheerprogrammatuur. In het najaar van 2007 heeft uw raad het beleidsplan wegbeheer
vastgesteld. Dit beleidsplan geeft de kaders voor het beheren.
Twee jaarlijks vindt een visuele inspectie plaats. Na invoering van deze gegevens in de
programmatuur, is dit de basis voor de onderhoudsprioriteit. In het voorjaar van 2008 heeft
opnieuw een inspectie plaatsgevonden. De gegevens zijn inmiddels verwerkt in de
beheerprogrammatuur. Dit heeft geleid tot een nieuw uitvoeringsplan.
In de afgelopen jaren zijn er een aantal grote civiele werken uitgevoerd. Ook in 2010 gaan
wij verder met dit groot onderhoudplan.
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Ontwikkelingen
Voor de ontwikkelingen verwijzen wij u naar hetgeen hierover in de risicoparagraaf is
gemeld.
Openbare verlichting
Bij de programmabegroting is gemeld:
In het najaar van 2009 is een inventarisatie gedaan van het bovengronds net van de
openbare verlichting (OV). Deze gegevens worden verwerkt in een energiescan. De
gegevens uit deze scan worden verwerkt in een op te stellen OV-beleidsplan. Na vaststelling
van het beleid wordt een beheerplan opgesteld.
Daar waar riolerings- of andere werkzaamheden verricht worden, wordt zo mogelijk de
bekabeling van de OV meegenomen.
Ontwikkelingen
Deze gegevens worden verwerkt in een energiescan die in 2010 gedaan is door Philips. De
gegevens uit deze scan worden momenteel verwerkt in een plan van aanpak. Voorjaar 2011
is dit gereed. Deze gegevens worden ook gebruikt voor een op te stellen OV-beleidsplan in
2011. Na vaststelling van het beleid wordt een beheerplan opgesteld.
Daar waar door andere werkzaamheden ook de openbare verlichting vernieuwd moet
worden, wordt zoveel mogelijk overgegaan naar duurzame verlichting.
Waterwegen
Bij de programmabegroting is gemeld:
In 2004 is in samenwerking met het Hoogheemraadschap een baggerplan voor de wateren
binnen de bebouwde kommen opgezet. Dit beheerplan gaat uit van een baggercyclus van 10
jaar. Vanwege de mogelijkheid om van een eenmalige subsidieregeling van het Rijk (de
zogenaamde Subbied-regeling) gebruik te maken, hebben wij in 2005 een subsidie
toegekend gekregen welke gold voor een uitvoeringsperiode van 4 jaar. De periode van deze
subsidieverlening liep van 2005 t/m 2008. Het subsidiegeld in combinatie met het
beschikbaar gestelde onderhoudsbudget heeft er voor gezorgd dat de planning van het
baggerplan tot op heden is gerealiseerd. In 2010 worden de waterwegen conform het
vastgestelde baggerplan gebaggerd.
Ontwikkelingen
In 2010 zijn de watergangen conform het vastgestelde baggerplan gebaggerd. Tevens is op
verzoek van het hoogheemraadschap gebaggerd in de Egmonder- en de Bergermeer. Hierbij
is de keur van het waterschap als uitgangspunt gebruikt.
Beschoeiingen en bruggen
Bij de programmabegroting is gemeld:
In 2006 is door een ingenieursbureau een inventarisatie verricht van beschoeiingen en
bruggen. Deze gegevens zijn ondergebracht in een (eenvoudig) beheerprogramma. In 2010
wordt een uitvoeringsplan opgesteld.
Ontwikkelingen
Aan de hand van een visuele inspectie in 2008 zijn in 2009 en 2010 onderhoudsmaatregelen
uitgevoerd aan diverse bruggen en beschoeiingen. In 2011 dient een nieuwe inspectieronde
uitgevoerd te worden. De gegevens daarvan worden in het beheerprogramma verwerkt.
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c. Groene omgeving
Openbaar groen
Bij de programmabegroting is gemeld:
Er wordt gewerkt volgens het groenbeheerplan 2006. De weg om te komen tot dit
groenbeheerplan was omvangrijk en tijdrovend. In afgelopen jaren is veel tijd besteed aan
het controleren en inventariseren van onze groene omgeving. Ook heeft het afgelopen jaar
een toetsing plaatsgevonden aan landelijk gangbare normen.
Het beleid in het groen is duidelijk en formeel vastgesteld (groenstructuurplannen Bergen,
Schoorl en Egmond). In de afgelopen jaren is een aanvang gemaakt met renovatie en
rehabilitatie. Onze organisatie is op dit vakgebied vanaf de start van de gemeente ingesteld
op een wijkgerichte aanpak. Alle grotere werken worden dan ook kortgesloten met
wijkverenigingen en dergelijke.
Ontwikkelingen
Voor de ontwikkelingen verwijzen wij u naar hetgeen hierover in de risicoparagraaf is
gemeld.
Speelplaatsen
Bij de programmabegroting is gemeld:
In 2005 zijn alle speeltoestellen in beeld gebracht en is een onderhouds/vervangingslijst
opgesteld. In 2006 heeft dit onderhoud voor het eerst zijn eigen plaats gekregen binnen de
exploitatiebegroting. Dit beheerplan gaat uit van een vervangingscyclus van 10 jaar. De in
2007 opgelopen achterstand in de vervanging is in het afgelopen jaar ingelopen. In 2010
wordt doorgegaan met de renovatie en vervanging.
De speeltoestellen worden jaarlijks door een onafhankelijk bureau gekeurd en een logboek
wordt bijgehouden.
Ontwikkelingen
Afgelopen jaar is er een achterstand ontstaan in de vervanging van speeltoestellen door
andere prioriteiten in de werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in 2011 alsnog
uitgevoerd. Het onderhoud van de speeltoestellen wordt uitgevoerd door onze buitendienst.
d. Riolering
Bij de programmabegroting is gemeld:
In de afgelopen jaren is er zowel ambtelijk als bestuurlijk veel gebeurd op het gebied van
riolering. Bestuurlijk is het basisrioleringplan vastgesteld, financiën zijn vanaf 2006 geborgd
in de exploitatiebegroting en het meerjaren investeringsplan. In 2006 is ook het Gemeentelijk
Rioleringsplan vastgesteld. Ambtelijk zijn allerlei acties opgezet om het beheer van de
riolering op orde te krijgen. Inmiddels is een geautomatiseerd rioolbeheersysteem
aangeschaft en geïnstalleerd. Tevens worden op dit moment zoveel mogelijk pompgemalen
voorzien van telemetrie, zodat een efficiënter beheer ontstaat.
Vanwege een inhaalslag wordt in vier jaar tijd de riolering visueel geïnspecteerd en de
kwaliteit digitaal vastgelegd. Uit deze gegevens vloeien de benodigde
onderhoudsmaatregelen voort en worden de grootonderhoudsplannen vastgesteld.
In 2009 is de vierde grote inspectieronde gehouden. De komende jaren volgt een cyclus van
1/7x het gehele gebied per jaar inspecteren voor het reinigen en 1/14x voor het inspecteren.
Ontwikkelingen
Voor de ontwikkelingen verwijzen wij u naar hetgeen hierover in de risicoparagraaf is
gemeld.
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Paragraaf C. Financiering
1. Inleiding
In deze paragraaf geven we aan hoe we het afgelopen jaar hebben geregeld dat we steeds
voldoende geld hadden om alle rekeningen gedurende het afgelopen boekjaar te kunnen
betalen. Hoe we dat van plan waren te doen hebben we vastgelegd in de financiële
paragraaf van de programmabegroting 2010.
Begroting
In onze begroting hebben we de volgende vier kernonderwerpen vermeld:
 Algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de treasuryfunctie. Hierin schetsen
we de belangrijkste interne ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de
treasuryfunctie, de treasuryorganisatie, het risicoprofiel de financiële positie, de
vermogens waarden en de geldstromen. Ook benoemen we de belangrijkste externe
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de treasuryfunctie.
 Het treasury beheer, waarin de diverse risico’s worden onderscheiden.
 De treasury organisatie. Om te zorgen dat we onze doelen realiseren, zijn we
voortdurend bezig de gemeentelijke organisatie, de systemen en de processen te
structureren.
 De informatievoorziening voor de treasuryfunctie. Over de activiteiten die we
uitvoeren moeten we verantwoording af leggen. Om hieraan te kunnen voldoen
vereist flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid. Door het verzamelen en verstrekken
van juiste, tijdige en volledige informatie maken we de activiteiten van treasury
inzichtelijk.
Verder hebben we in de begroting aangegeven dat we in dit jaarverslag rapporteren over:
 Planning versus realisatie van de liquiditeitspositie
 Analyse werkelijk versus gepland risicoprofiel
 Eventueel aangegane derivaten
 Naleving van procedures, richtlijnen en overige instructies.
Realisatie
Treasuryfunctie
We hebben een liquiditeitsplanning opgezet in Excel. In 2010 is deze verder operationeel
gemaakt. Om een goede liquiditeitsplanning te kunnen maken hebben we informatie vanuit
de organisatie nodig omtrent de te verwachten uitgaven en inkomsten. Twee-maandelijks
rapporteren de budget- houders over de voortgang van investeringen en projecten.
Treasurybeheer
Voor wat betreft het beheer hebben we voldaan aan de eisen van de regelgeving. En we
hebben vormgegeven aan het bedrijfseconomisch beheer van de financiële
vermogenswaarden , -geldstromen, -posities en de hieraan verbonden risico’s. De
rapportages hierover zijn opgenomen in de diverse tabellen.
Treasury organisatie
Het treasurystatuut dat in 2002 door uw raad is vastgelegd wordt nog aangepast
overeenkomstig de regelgeving van onder andere het ”Besluit Begroting en Verantwoording”.
De processen, met name de informatiestroom van de te verwachten uitgaven en inkomsten,
zijn in 2008 opgepakt. In 2009 is gestart met de twee-maandelijkse rapportage en dit is in
2010 verder doorontwikkeld.
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Informatievoorziening
De treasury functie heeft als doel om juiste, tijdige, volledige en relevante informatie te
verstrekken. Het streven is transparantie en het afleggen van verantwoording over het
financieel beleid. Zo kunnen wij, mede door een optimale administratieve organisatie en de
interne controle, adequate informatie verstrekken.
Kasgeldlimiet
Stappen (1-4)
(1)-(2) = (3)
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4

Berekening (bedragen x € 1.000)

(1) Vlottende
schuld

(2) Vlottende
middelen

(3) Netto vlottend (+) of
Overschot middelen (-)

7.071
14
3
1.373

32.878
21.014
23.218
18.001

-25.807
-21.001
-23.216
-16.627

(4) gemiddelde van (3)
Stappen (5-9)
(5)
(6a) = (5>4)
(6b) = (4>5)
Berekening
kasgeldlimiet (5)
(7)
(8)
(5) = (7)x (8) /100

-21.663
Variabelen

Bedragen

Kasgeldlimiet (KGL)
Ruimte onder de KGL
Overschrijding van de KGL

27.242
0

Begrotingstotaal
Percentage regeling
Kasgeldlimiet

65.634
8,50%
5.579

In bovenstaande tabel confronteren we de werkelijke standen van de kasgelden met de
begroting.
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In onderstaande grafiek laten we het verloop van de liquide middelen over 2010 zien.

Verloop liquide middelen 2010
14.000
12.000
8.000

Dec

Nov

Okt

-2.000

Sep

limiet
Aug

0
Jul

saldo
Jun

2.000
Mei

middelen

Apr

4.000

Mrt

schuld

Feb

6.000

Jan

Bedragen (x € 1.000)

10.000

-4.000
-6.000

Maanden

Uit de grafiek blijkt dat het financieringsoverschot over het geheel genomen geleidelijk
afneemt. Met uitzondering van de maand juni, dit wordt veroorzaakt door de jaarlijkse
uitkering van het btw-compensatiefonds in die periode. De overtollige kasgelden zijn, om
extra rente inkomsten te genereren, uitgezet op depositorekeningen van de ABN/Amro. In
januari 2011 zijn de uitgezette kasgelden overgeboekt naar de hoofdrekening als
aanwending voor de exploitatie.
Renterisiconorm
In het treasurystatuut hebben we diverse risico’s opgenomen en door middel van bepalingen
beperkt tot minimale risico’s. We lopen met name bij te converteren leningen en vervroegde
aflossingen risico’s op de rente ontwikkelingen. Om hier controle uit te kunnen oefenen is er
bij ministeriële regeling een norm vastgesteld. Deze norm houdt in dat de jaarlijkse verplichte
aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het
begrotingstotaal. Vergelijking van het in de begroting gecalculeerde renterisico met de
nacalculatie laat ons zien dat we ruim binnen de voor ons berekende norm zijn gebleven.
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Renterisiconorm
Stap
Variabelen
Renterisico(norm)
1
Renteherzieningen
2
Aflossingen
3
Renterisico (1+2)

(Bedragen x €
1.000)

Begroting

Rekening

2.566
8.854
11.420

3.301
4.972
8.273

4
(5a) = (4>3)
(5b) = (3>4)

Renterisiconorm
Ruimte onder renterisiconorm
Overschrijding renterisiconorm

13.127
1.707
0

12.802
4.529
0

Berekening
4a
4b
(4) = (4a x 4b/100)

Renterisiconorm
Begrotingstotaal
Percentage regeling
Renterisiconorm

65.634
20%
13.127

62.906
20%
12.581

Kredietrisico op verstrekte gelden per 31-12-2010 (bedragen x 1.000)
Met/zonder
(hypothecaire)
zekerheid
21.454

Restant
schuld
18.496

% van
rest
schuld
64,5

Overige toegestane instellingen volgens het
treasurystatuut (publieke taak)

4.225

2.909

10,2

Verstrekkingen aan ambtenaren

7.599

7.247

25,3

33.278

28.652

100,0

Risicogroep
Woningcorporaties

Totaal

Financieringspositie
De totale reservepositie van onze gemeente bedraagt per 31 december 2010 € 27,7 miljoen.
De reservepositie is als volgt te categoriseren:
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Financieringspositie per 31-12-2010 (bedragen x 1.000)
A1

Algemene reserve

9.528

A2

Weerstandsvermogen

5.700
15.228

Bestemmingsreserves

12.443
12.443

Risicovoorzieningen

1.714

Egalisatievoorzieningen

1.640

Voorzieningen uit bijdragen derden

845
4.199

Totaal reserves en voorzieningen

31.870

Vaste schulden

81.444
81.444

Totaal vaste passiva

113.314

Totale boekwaarde investeringen
Financiele vaste activa

78.743
29.726

Totaal vaste activa

108.469

De vermogenswaarde
De totale waarde aan vaste activa van onze gemeente per 31 december 2010 bedraagt
€ 108,5 miljoen. Dit financieren we met een bedrag van € 31,9 miljoen aan reserves en
voorzieningen en met een bedrag van € 81,4 miljoen aan vaste schulden waarvan € 29,7
miljoen rechtstreeks doorgeschoven zijn aan uitgegeven leningen (financiële vaste activa).
De vermogensratio (het gedeelte vreemd vermogen in de vermogenspositie, zie de passiva
zijde van de balans) is 0,76 (121,9-29,2)/121,9). Gecorrigeerd voor de (doorgeschoven)
leningen u/g komt de vermogensratio op 0,68 (121,9-29,2-29,7)/(121,9-29,7).
Leningenportefeuille
Mutaties in de leningenportefeuille (bedragen x 1.000)
Stand per 1 januari 2010
Nieuwe leningen (*)
Aflossingen
Stand per 31 december 2010

86.145
166
-4.972
81.339

(*) Rente toevoeging lening Bouwfonds

Resultaat
 Het treasury beheer: uit de rapportages, zoals opgenomen in de diverse tabellen blijkt
dat we voldaan hebben aan de ons gestelde normen.
 De treasury organisatie: moet nog verder vorm aan gegeven worden. Zowel het
treasurystatuut als de informatiestroom dient verder aangepast te worden.
 De informatievoorziening: door het verzamelen en verstrekken van juiste, tijdige en
volledige informatie maken we de activiteiten van treasury in voldoende mate
inzichtelijk.
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Paragraaf D. Bedrijfsvoering
1. Algemeen
Op basis van in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is een
paragraaf in de programmabegroting gewijd aan de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering is
traditioneel een intern gericht onderwerp, waar vooral organisatieonderdelen als Financiën,
Personeel en Organisatie en Interne Dienstverlening een rol spelen. De bedrijfsvoering heeft
invloed op de kwaliteit van de geleverde prestaties. De burger verwacht van de gemeente
dat deze een betrouwbare partner is die de beschikbare middelen rechtmatig, doelmatig,
doeltreffend en transparant verantwoord. Deze verwachtingen zijn te bestempelen als criteria
voor de bedrijfsvoering.
2. Personeel & Organisatie
Formatie, loonsom en inhuur derden
Op de totale loonsom is sprake van een voordeel van afgerond € 198.000. Waar de
taakstelling nog niet structureel is ingevuld, hebben wij deze in 2010 incidenteel ingevuld, per
saldo € 3.000 voordeel op de loonsom. Daarnaast hebben wij voor een totaalbedrag van
€ 195.000 de vrijgekomen vacatureruimte niet hoeven te benutten voor de inhuur van
derden.
CAO-ontwikkeling
Een nieuwe CAO gemeenten is in 2010 vastgesteld met een looptijd vanaf 1 juni 2009 tot 1
juni 2011. Uit deze CAO vloeide de volgende salarisaanpassingen voort:
 eenmalige uitkering in 2010 van 1,5%;
 verhoging eindejaarsuitkering met 0,5% in 2010 en nogmaals 0,5% in 2011;
 verhoging salaris van 0,5% per 1 januari 2011.
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt)
Voor instellingen die voor een groot deel of helemaal uit belastinggeld worden betaald geldt
de Wopt. Zij moeten moeten de hoogte van inkomens melden als die uitstijgen boven de
norm. Die norm is gesteld op 130% van het bruto salaris van een minister (de ministerpresident verdient hetzelfde). De Wopt-norm voor 2010 is € 193.000
Op de loonlijst over 2010 van de gemeente Bergen zijn geen inkomens opgenomen die
boven de norm van € 193.000 uitkomen.
Personeelsvoorziening
Het ontwikkelen van een gericht arbeidsmarktbeleid in 2011 is belangrijk om de organisatie
in de toekomst kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. In 2010 is er in samenwerking
met regio gemeenten een aanbestedingsprocedure gedaan op het gebied van inhuur
uitzendkrachten. Daarnaast zijn de onderhandelingen gestart voor aansluiting bij Werken in
Noord Holland Noord, een samenwerkingsverband van inmiddels 7 gemeenten op het
gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Streefdatum aansluiting is 1 april 2011. Deze
samenwerking levert een bijdrage aan het versterken van het imago als werkgever en het
bevorderen van de mobiliteit tussen gemeenten.
ARBO-beleid
Ten einde een optimale inzetbaarheid van het personeel te waarborgen is er continu
aandacht voor de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van het
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personeel. In 2010 stond een actualisatie van het ARBO-beleidsplan op het programma.
Besloten is om te wachten tot er meer duidelijkheid is over (het tempo van) de planvorming
voor een nieuw gemeentehuis en/of bestuurscentrum.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage over 2010 is gemiddeld 5,56% en de meldingsfrequentie is
gemiddeld 1,67. Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van 2009 (6,63%) met 1,07%
gedaald. De meldingsfrequentie is ten opzichte van 2009 (1,80) met 0,13 gedaald.
Het bestaande beleid is voortgezet. Het gaat hierbij onder andere om het volgen van
ziekteverzuim, bespreken van individuele ziektegevallen en het voeren van
verzuimgesprekken bij een bepaalde verzuimfrequentie, aandacht voor preventie en het
optimaliseren van de registratie van het verzuim.
3. Organisatieontwikkeling
Activiteiten na reorganisatie
Op 1 september 2009 is de nieuwe organisatie van start gegaan. De inrichting van de
hoofdstructuur is gereed, het personeel is geplaatst en de werkprocessen zijn of worden
beschreven. Gedurende een jaar bestond de mogelijkheid om ervaringen op te doen met de
nieuwe organisatie, de functies daarbinnen en waar nodig nog verfijningen aan te brengen.
Er is een plan van aanpak voor de evaluatie van de reorganisatie opgesteld. Dit wordt begin
2011 uitgevoerd.
Gelijktijdig met de reorganisatie is ook een ander functiewaarderingssysteem ingevoerd. Nu
is er nog sprake van een voorlopige waardering, voor de definitieve waardering is een plan
van aanpak opgesteld.
Als vervolg op het MT ontwikkelingstraject zijn in meerdere afdelingen teambijeenkomsten
en trainingen opgestart. Hierin is aandacht geschonken aan nieuwe samenwerkingsvormen.
Verder is veel aandacht besteed aan opleidingen ten behoeve van de invoering van de
Wabo.
4. Sturing en beheersing
Dagelijkse sturing
Het stringente budgetbeheer wordt voortgezet. Daarnaast wordt, mede op basis van de
nieuw opgezette programmabegroting, meer gestuurd op het behalen van de in de begroting
opgenomen doelen. Met de raad is afgesproken om in 2011 verder te praten over de
gewenste doorontwikkeling van de P&C documenten en de kwaliteit van de raadsvoorstellen
en –besluiten.
Aanpassing kostenplaatsen
In januari 2010 is de nieuwe kostenplaatsenstructuur doorgevoerd.
Inzichtelijk maken berekening leges en tarieven
Voor het opstellen van deze berekeningen zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
Dit wordt in 2011 afgerond.
Risicomanagement
Op het gebied van risicomanagement is bij projectmatig werken een slag gemaakt, namelijk
in de formats voor het projectmatig werken zijn hiervoor aparte aandachtspunten
opgenomen.
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Wet Dwangsom bij te laat beslissen
Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de overheid een besluit
moet nemen. Burgers hebben in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als
de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen
zij dan via de rechter een besluit afdwingen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat
burgers mogelijkheden hebben om trage besluitvorming van bestuursorganen tegen te gaan.
In het jaar 2010 is er voor 2 bezwaarschriften en 1 aanvraag de termijn overschreden. Voor
een totaal bedrag van € 630 zijn er vergoedingen uitgekeerd.
5. Opvolging rapportages
Inkoop en aanbesteden
De evaluatie en aanpassing van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is gepland in 2011 in
verband met uitgestelde besluitvorming in de Tweede Kamer.
Van de accountant
Opvolging managementletters
De accountant brengt twee keer per jaar een rapportage uit over de kwaliteit van de
bedrijfsvoering. In deze rapportages staan aandachtspunten voor verdere ontwikkeling. Deze
aandachtspunten worden, samen met de door het college en management zelf benoemde
aandachtspunten, beoordeeld op prioriteit. Via de afdelingsplannen worden verbeter- en
actiepunten benoemd en van een plan van aanpak voorzien.
Daarnaast worden verbeter- en actiepunten opgenomen in het jaarlijkse Interne
Controleplan. Hierin wordt beschreven wat wordt gecontroleerd en door wie. Ook wordt
vastgesteld hoe wordt omgegaan met bevindingen van deze interne controle. Ons streven is
om binnen een paar jaar de Interne Controle zo in de werkprocessen te verankeren, dat zij
volledig als basis kan dienen voor de jaarlijkse controle door de accountant.
6. Het gemeentehuis
Op 16 februari 2010 heeft uw raad besloten:
1. Het college opdracht te geven voor het voorbereiden van een onderzoek naar de
mogelijkheden voor realisatie van een nieuw multifunctioneel gemeentehuis op de locatie
Elkshove in Bergen.
2. Een tijdelijke vakcommissie Nieuw Gemeentehuis in te stellen die bij de voorbereiding
van het onderzoek wordt betrokken.
Op 28 september 2010 besloot uw raad het bureau DAAD uit Beilen een opdracht te
verlenen voor het uitvoeren van onderzoeken naar de bouwmogelijkheden van een
gemeentehuis op de locatie Elkshove, de bruikbaarheid van het bestaande gebouw Elkshove
en de combinatiemogelijkheden met een brandweerkazerne.
Op 16 november 2010 is een tussenproduct van het onderzoek gepresenteerd aan de
tijdelijke vakcommissie Nieuw Gemeentehuis. Op 24 december 2010 heeft het bureau DAAD
het definitieve resultaat van het onderzoek bij ons college aangeleverd. Op 15 februari 2011
zijn de resultaten van het onderzoek in de vakcommissie Nieuw Gemeentehuis
gepresenteerd.
Uiteindelijk moet uw raad in 2011, mede aan de hand van de informatie uit dit onderzoek,
besluiten over een scenario met betrekking tot de toekomstige huisvesting van het bestuur
en het ambtelijk apparaat.
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Paragraaf E. Verbonden partijen
De gemeente Bergen heeft een groot aantal publieke taken die verschillend van aard en
omvang zijn. Voor een optimale uitvoering worden sommige van deze taken
gemeenschappelijk met andere (regio) partijen uitgevoerd. Dit is vaak efficiënter, effectiever,
er is meer expertise en een grotere bestuurlijke kracht. Met deze partijen treft onze
gemeente gemeenschappelijke regelingen of neemt deel in naamloze of besloten
vennootschappen. Dit zijn de verbonden partijen, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
organisaties waar onze gemeente zowel een financieel belang in heeft als bestuurlijke
zeggenschap over heeft.
Er is sprake van een financieel belang wanneer de gemeente geen verhaalsmogelijkheden
heeft als de partij failliet gaat of wanneer de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de
partij haar verplichtingen niet nakomt.
Er is sprake van een bestuurlijk belang als de gemeente zitting heeft in het bestuur van de
organisatie of daarvan aandeelhouder is.
Publiekrechtelijke verbonden partijen
Hierbij gaat het voornamelijk om de participatie in gemeenschappelijke regelingen in de zin
van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Onze gemeente is aan de volgende partijen verbonden:
1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD).
3. Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB).
4. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK).
5. Recreatiegebied Geestmerambacht.
6. Milieudienst Regio Alkmaar (MRA).
7. Regionaal Historisch Centrum (RHC).
8. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI).
Privaatrechtelijke verbonden partijen
Dit betreft deelname aan rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen. Onze gemeente neemt
deel aan de volgende partijen:
9. Bank Nederlandse Gemeenten NV.(BNG).
10. NV. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH).
11. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
In deze paragraaf wordt aan uw raad vanaf de jaarrekening 2010 voortaan uitgebreider
gerapporteerd over de verbonden partijen, te weten:
 de naam van de verbonden partij en de vestigingsplaats;
 het programmanummer waaronder de verbonden partij in de begroting is
opgenomen;
 het openbaar belang van de verbonden partij;
 de deelnemende partijen;
 het bestuurlijk belang;
 het financieel belang;
 de ontwikkelingen van de verbonden partij;
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de financiële gegevens van het jaar voorafgaand aan het jaarrekening jaar. De
jaarverslagen van het jaarrekening jaar van de verbonden partijen zijn nog niet
aangeleverd op het moment van het opstellen van onze jaarrekening. Het gaat dan
om het eigen en vreemd vermogen aan het begin en aan het eind van een boekjaar
en het financiële resultaat over dat jaar.
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Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar
Programma
1. Inwoners en bestuur.
Openbaar belang
Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te
boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.
Partijen
Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum,
Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo,
Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede
Broec, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is burgemeester H. Hafkamp. Als
plaatsvervangend lid is wethouder J. Luttik-Swart/ E. Trap aangewezen.
Met de Veiligheidsregio is 5 keer per jaar bestuurlijk overleg en 2 keer per jaar worden er
themadagen georganiseerd.
Financieel belang
De deelnemers aan de GR staan garant voor zover door andere overheidsorganen geen
garantie is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het
aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is
verleend.
Ontwikkelingen
De Veiligheidsregio heeft de ambitie om in 2015 één van de veiligste regio’s van Nederland
te zijn. Hiertoe heeft het Algemeen Bestuur een meerjarige beleidsnota vastgesteld in
oktober 2009.
Financiële gegevens
Bedragen x € 1000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat over boekjaar 2009

31 december 2009
1.053
11.952

31 december 2008
1.393
10.522

150
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Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands
Noorden te Schagen (GGD)
Programma
2. Samenleving.
Openbaar belang
Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van individuele gemeenten te boven
gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De
GGD Hollands Noorden voert in opdracht van de gemeente het basispakket
gezondheidszorg uit dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid.
Partijen
Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum,
Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo,
Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede
Broec, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Luttik-Swart /E. Trap.
Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 4 keer per jaar bestuurlijk overleg.
Financieel belang
Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen
gelden staan de deelnemers garant voor zover door andere overheidsorganen geen garantie
is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal
inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend.
Ontwikkelingen
In 2009 is de gemeentelijke bijdrage per inwoner bijgesteld tot € 17,51 per inwoner. De
noodzaak tot het bijstellen van deze bijdrage heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD doen
besluiten tot het instellen van een adviescommissie financiën. De opdracht aan deze
adviescommissie - bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten - was
om de financiële situatie van de GGD tegen het licht te houden en adviezen uit te brengen
voor het oplossen van de financiële problematiek. De adviescommissie constateerde dat er
geen snelle eenvoudige ingrepen (quickwins) mogelijk zijn die de kosten voor de GGD op
korte termijn omlaag brengen. Omdat hier meer tijd voor nodig is, is de bijdrage voor 2010
gelijk gehouden aan de bijdrage voor 2009. Op basis van de adviezen van de
adviescommissie heeft de GGD besloten om in 2010 de volgende acties uit te voeren:
- benchmarkonderzoek ter vergelijking van formatie, productie, huisvestingskosten en
gemeentelijke bijdrage;
- uitwerking scenario’s ter voorbereiding van taken- en kwaliteitsdiscussie met gemeenten;
- onderzoek kostentoedeling, kostprijsberekening en reservevorming.
De gemeentelijke zienswijzen over de bezuinigingsvoorstellen van de GGD zijn door uw raad
in de vergadering van maart 2011 vastgesteld.
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Financiële gegevens
Bedragen x € 1000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat over boekjaar 2009

31 december 2009
-/- 80
5.956

31 december 2008
418
3.573

-/- 343
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Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs te
Castricum (ISOB)
Programma
2. Samenleving.
Openbaar belang
De ISOB coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in
artikel 48 Wet op het Primaire Onderwijs en als genoemd in de statuten van de stichting, met
uitzondering van de opheffing van de school/scholen, de wijziging van de statuten of de
ontbinding van de stichting of de terugvordering van de school/scholen. Deze laatste
bevoegdheden blijven een bevoegdheid van de gemeenteraad. De ISOB-raad houdt toezicht
op het algemeen bestuur en dagelijke bestuur van de ISOB. De rechten en plichten van de
ISOB-raad staan beschreven in de ISOB-raad regeling en de statuten zoals vastgesteld door
uw raad op 26 juni 2007.
Partijen
Gemeenten Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger als lid in de ISOB-raad is wethouder J. Luttik-Swart /E. Trap.
Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. De portefeuillehouder van onze gemeente is
voorzitter van de ISOB-raad en wij zorgen voor een ambtelijke secretaris. De jaarlijkse
vergadering wordt indien mogelijk schriftelijk afgedaan. De ISOB-raad heeft de bevoegdheid
om de jaarstukken goed te keuren op basis van de statuten en de regeling.
Financieel belang
Bij ernstige structurele financiële problemen dienen de gezamenlijke gemeenten bij te
dragen.
Ontwikkelingen
Op basis van nieuwe wetgeving wordt de bestuursstructuur van de ISOB bekeken. Er moet
een sterkere scheiding komen tussen toezicht en dagelijks bestuur. Een van de opties is de
invoering van een Raad van Toezichtmodel. Dit zou betekenen, dat de gemeente de
jaarstukken niet meer hoeft goed te keuren (via de ISOB-raad) en dat de ISOB financieel
geheel zelfstandig wordt. In 2011 wordt hierover een besluit genomen door de ISOB-raad.
Financiële gegevens
Bedragen x € 1000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat over boekjaar 2009

31 december 2009
5.361
3.884

31 december 2008
5.105
4.681

255
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Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland te
Alkmaar (WNK)
Programma
2. Samenleving.
Openbaar belang
Het werkvoorzieningschap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) uit te voeren. De uitvoering van de Wsw is een wettelijke taak voor
gemeenten. De verplichtingen en bevoegdheden uit de Wsw zijn overgedragen aan het
werkvoorzieningschap.
Partijen
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo,
Langedijk en Schermer.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder A. Hietbrink. Als
plaatsvervangend lid is wethouder J. Luttik-Swart/E. Trap aangewezen. Er is 1 á 2 keer per
jaar bestuurlijk overleg. Ambtelijk is onze gemeente vertegenwoordigd in de
beleidsadviescommissie die 6 wekelijks overlegt.
Financieel belang
In 2014 wordt het weerstandvermogen opgebouwd tot een bedrag van € 3.000.000. Daarna
wordt volgens afspraak de gemeentelijke bijdrage afgebouwd tot € 0.
Ontwikkelingen
In 2009 is door alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling WNK een
visiedocument 2010-2015 vastgesteld. Hierin staat de ontwikkeling van de werknemer
centraal en hebben de gemeenten doelstellingen geformuleerd over onder andere het aantal
plaatsen begeleid werken en detacheringen.
WNK bedrijven heeft in december 2010 een aangepaste werkbegroting voor 2011 ingediend
inclusief een meerjarenraming voor de komende vier jaren. Verdere ontwikkelingen over de
WNK zijn opgenomen in paragraaf A Weerstandsvermogen onder d. Overige risico’s
onderwerp WNK/Wet sociale werkvoorziening.
Financiële gegevens
Bedragen x € 1000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat over boekjaar 2009

31 december 2009
2.813
8.149

31 december 2008
2.295
7.394

1.230
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Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geestmerambacht te Haarlem
Programma
5. Beheer openbare ruimte.
Openbaar belang
Binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze gemeenschappelijke regeling behorende
en als zodanig gewaarmerkte plattegrond:
het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
het tot stand brengen en onderhouden van een landschap.
Partijen
Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk.
Bestuurlijk belang
Adviserende leden in het algemeen bestuur zijn wethouder C. Roem en raadslid de heer
T. Meedendorp. Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 2 keer per jaar
bestuurlijk overleg.
Financieel belang
Voor dekking van de exploitatie van het Recreatieschap wordt de volgende verdeelsleutel
gehanteerd Alkmaar 36%, Bergen 1,1%, Heerhugowaard 18%, Langedijk 9,6% en de
provincie NH 35,3%.
Ontwikkelingen
Het Algemeen Bestuur heeft in 2009 besloten om terughoudend te zijn met het verstrekken
van aanvullende opdrachten die niet kunnen worden gedekt uit de begroting en dit besluit
vast te houden tot een heldere scheiding is gemaakt tussen de financiële stromen voor het
beheer van de deelgebieden van het Geestmerambacht. Het Recreatieschap heeft in 2010
ingezet op inkomstenwerving in alle deelgebieden.
Financiële gegevens
Bedragen x € 1000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat over boekjaar 2009

31 december 2009
256
4.793

31 december 2008
280
3.750

-/- 24
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Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar te Alkmaar
(MRA)
Programma
5. Beheer openbare ruimte.
Openbaar belang
Het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het samenwerken op het
gebied van milieu door de deelnemende gemeenten.
Partijen
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur is wethouder A. Hietbrink. Als plaatsvervangend
lid is wethouder C. Roem aangewezen. Er is 6 keer per jaar bestuurlijk overleg.
Financieel belang
De kosten van de werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5 tweede lid van de regeling,
worden, voor zover deze niet door andere inkomsten worden gedekt, gedragen door de
deelnemende gemeenten. De kostenverdeling vindt plaats op basis van het aantal uren dat
door de individuele deelnemende gemeente van de milieudienst wordt afgenomen.
Ontwikkelingen
De provincie heeft een regietaak in het kader van de professionalisering van de
milieuhandhaving. Eén van de taken van de provincie is om te beoordelen of gemeenten en
waterschappen voldoen aan de kwaliteitscriteria milieuhandhaving. In 2009 is een meting
uitgevoerd met het accent op de feitelijke implementatie en doorwerking van de
kwaliteitscriteria. Op tactisch en operationeel niveau wordt aan de kwaliteitscriteria voldaan.
Op strategisch niveau wordt deels aan de criteria voldaan. De provincie heeft een advies
gegeven ten aanzien van deze criteria. In overleg met de Milieudienst wordt bekeken hoe het
advies op te volgen.
In 2009 is een akkoord bereikt door VROM, IPO en VNG over de taken en vormgeving van
Regionale Uitvoeringsdiensten. In dit akkoord is afgesproken dat de RUD wordt belast met
de uitvoering van een aantal milieugerelateerde gemeentelijke taken die als complex en
bovenlokaal te classificeren zijn. De MRA voldoet voor 100% aan de geldende
kwaliteitscriteria. Aan de provincie is voorgesteld om de gemeenschappelijke regeling uit te
breiden door intreden van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk voor wat betreft de
RUD.
Financiële gegevens
Bedragen x € 1000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat over boekjaar 2009

31 december 2009
448
87

31 december 2008
394
115

49

109

Jaarstukken 2010

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)
Programma
5. Beheer openbare ruimte
Openbaar belang
De verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Wet Milieubeheer
verkregen afvalstoffen.
Partijen
Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard,
Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schermer, Uitgeest en Wormerland.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur is wethouder A. Hietbrink. Als plaatsvervangend
lid is wethouder J. Luttik-Swart/E. Trap aangewezen. Er is 3 keer per jaar bestuurlijk overleg.
Financieel belang
De VVI is één van de 17 aandeelhouders van de NV Huisvuilcentrale (HVC). Op basis van
artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling betekent dit voor de deelnemende
gemeenten een garantieaandeel op basis van het aantal inwoners.
De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de betaling van rente en
aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en opname van rekening-courant
gelden, alsmede van de door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden
gegarandeerd, naar verhouding van het inwonertal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar
waarin voor de eerste maal rente en aflossing is verschuldigd.
Ontwikkelingen
Door de oprichting, participatie en beheer van voorzieningen voor de verwerking van
afvalstoffen alsmede door de gecoördineerde afzet van afvalstromen bij derden heeft de VVI
de doelstelling, genoemd onder het openbaar belang, geheel gerealiseerd in 2009.
Financiële gegevens
Bedragen x € 1000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat over boekjaar 2009

31 december 2009
24
1.441

31 december 2008
24
927

0
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Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum te Alkmaar (RHC)
Programma
7. Middelen.
Openbaar belang
De gemeente heeft de wettelijk verplichte taak tot het beheer van het gemeentearchief.
Partijen
De gemeenten Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Harenkarspel,
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schagen, Schermer, Wieringen,
Wieringermeer, Zijpe en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Luttik-Swart/E. Trap.
Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 1 á 2 keer per jaar bestuurlijk overleg.
Financieel belang
De partijen staan garant voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in
rekening-courant opgenomen gelden voor zover terzake door andere overheidsorganen
geen garantie is verstrekt. De partijen nemen aan de garantie deel in de verhouding tot de
bijdragen als bedoeld in artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling.
Ontwikkelingen
Op grond van het beleidsplan 2006-2010 van het RHC is de ontwikkeling in gang gezet om
het Regionaal Archief om te vormen tot een Regionaal Historisch Centrum. De
publieksfunctie is de afgelopen jaren uitgebreid om in te spelen op de groeiende vraag van
publiek, historische verenigingen, musea en onderwijs.
Financiële gegevens
Bedragen x € 1000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat over boekjaar 2009

31 december 2009
106
235

31 december 2008
56
226

49
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Overeenkomst financiële dienstverlening Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) te
Den Haag
Programma
7. Middelen.
Openbaar belang
BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk
houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de
bank essentieel voor de publieke taak.
Partijen
Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van
de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en één
hoogheemraadschap.
Bestuurlijk belang
Onze gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die wij
bezitten. De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering voor
aandeelhouders door wethouder C. Roem. Als plaatsvervangend lid is wethouder
A. Hietbrink aangewezen.
Financieel belang
Van de aandelen BNG is 50% in bezit van het rijk en 50% van gemeenten en provincies.
Onze gemeente heeft 149.994 aandelen in bezit à € 2,50.
Ontwikkelingen
Gedurende het begrotingsjaar 2009 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het
belang dat onze gemeente in de BNG heeft.
Het gaat uitstekend met de BNG. De kredietcrisis versterkte de positie van de bank. De winst
over 2010 is iets lager dan in 2009, die met 278 miljoen euro weer driekwart hoger was dan
in ‘crisisjaar’ 2008. De dividenduitkering is over 2010 vergelijkbaar met die in 2009 (€ 139
miljoen).
De hoogste score voor kredietwaardigheid (AAA) die BNG van de internationale
ratingbureaus krijgt, levert veel profijt op. Ook op het diepst van de crisis heeft de financiële
positie nooit ter discussie gestaan.
BNG heeft de hoogste kredietrating hard nodig, want de bank kan geen spaargeld ophalen in
de particuliere markt. Al het geld moet worden geleend op de kapitaalmarkt. Daar betekent
een hoge rating, lage rentes. En dat voordeel wordt vervolgens verzilverd door de publieke
sector. Die kan goedkoop lenen bij BNG en profiteert ook als aandeelhouder van de winst.
Een van de voorstellen van het Bazels comité voor bankentoezicht onder leiding van Nout
Wellink is een betere verhouding tussen het eigen vermogen en de balanswaarde van een
bank, de zogenaamde hefboomratio.
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Bazel III moet nog worden goedgekeurd door de Europese Unie. De lidstaten hebben de
ruimte om bepaalde banken een uitzonderingspositie te geven.
Als BNG geen aparte status krijgt, is de opdracht duidelijk. Vóór 2018, het jaar dat de
hefboomeis van kracht wordt, moet het eigen vermogen van 2 naar 3 procent. Bij de huidige
balansomvang van 120 miljard gaat het dan om 1 miljard euro extra. Daar zijn verschillende
methoden voor.
De meest voor de hand liggende manier om het eigen vermogen te versterken, is de
dividenduitkering de komende jaren bevriezen totdat het ontbrekende miljard is aangevuld.
Dat is voor de aandeelhouders, dus ook voor onze gemeente, niet prettig.
Financiële gegevens
Bedragen x € 1000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat over boekjaar 2009

31 december 2009
2.253.000
102.069.000

31 december 2008
1.979.000
99.216.000

278.000
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N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH) te Alkmaar
Programma
7. Middelen
Openbaar belang
De GKNH beheert de aandelen Nuon van de deelnemende gemeenten in het voormalig
Gasbedrijf. Hiermee is de zeggenschap over het netwerkbedrijf gewaarborgd.
Bestuurlijke belang
De gemeente Bergen is als mede-eigenaar van de GKNH vertegenwoordigd in de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang
Onze gemeente heeft 6% van de aandelen van de NV Houdstermaatschappij GKNH.
Ontwikkelingen
De Nederlandse energiebedrijven zijn gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie en/of
leveringsbedrijf. Het netwerkbedrijf blijft verantwoordelijk voor de publieke taak van het
netwerk. Als gevolg van deze splitsing heeft uw raad op 26 mei 2009 ingestemd met de
verkoop van de aandelen Nuon productie en leveringsbedrijf. Dit vindt in tranches plaats in
de periode 2009-2015. De N.V. GKNH blijft wel zeggenschap houden in het netwerkbedrijf.
Financiële gegevens
Bedragen x € 1000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat over boekjaar 2009

31 december 2009
29.954
16.041

31 december 2008
29.928
10.331

133.651
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Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. te Alkmaar
Programma
6. Economie, toerisme en cultuur.
Openbaar belang
Het genereren van meer duurzame autonome economische groei binnen de regio en meer
investeringen van elders in de regio. Deze groei en investeringen dienen zich te vertalen in
nieuwe werkgelegenheid.
Partijen
Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum,
Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo,
Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede
Broec, Texel, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe,de provincie Noord-Holland en de Kamer van
Koophandel Noordwest-Holland.
Bestuurlijke belang
Onze gemeente is als mede-eigenaar van het ontwikkelingsbedrijf vertegenwoordigd in de
algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente is vertegenwoordigd in de
algemene vergadering voor aandeelhouders door wethouder C. Roem.
Financieel belang
50% van de aandelen is geplaatst bij de provincie Noord-Holland, 48% bij gemeenten van de
regio Noord-Holland Noord en 2% bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. De
aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Als een aandeelhouder wil terugtreden is hij verplicht
om zijn aandelen aan te bieden aan de overige aandeelhouders. De exploitatiebijdrage is
berekend naar rato op basis van het inwoneraantal van de gemeente.
Bij de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf in 2007 is voor totaal bedrag van € 50.000 aan
aandelen geplaatst. Onze gemeente heeft 1.000 aandelen met een nominale waarde van € 1
per stuk.
Ontwikkelingen
Het functioneren van het Ontwikkelingsbedrijf is in 2010 geëvalueerd. De aanbevelingen uit
deze evaluatie over de aansturing en werkwijze van het ontwikkelingsbedrijf worden
opgepakt.
Financiële gegevens
Bedragen x € 1000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat over boekjaar 2009

31 december 2009
1.078
2.025

31 december 2008
697
275

381
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Paragraaf F. Grondbeleid
Bij de programmabegroting is gemeld:
In april 2006 is de nota grondbeleid door uw raad vastgesteld. Deze nota geeft de kaders en
uitgangspunten voor het grondbeleid van onze gemeente.
De visie op het grondbeleid is dat het grondbeleid bijdraagt aan een gewenste ruimtelijke
ontwikkeling waarmee een verantwoord woon- en werkklimaat kan worden behouden of
versterkt.
De hoofddoelstelling is dat wij vanuit de regiefunctie de ruimtelijke en maatschappelijke
ontwikkelingen versterken en het grondbeleid op een financieel transparante opzet en op
economisch verantwoorde wijze uitvoeren.
Grondbeleid is geen doel op zich maar een instrument om gewenste ruimtelijk of
maatschappelijke ontwikkeling te realiseren.
Uitgangspunten zijn daarbij:
 Een evenwichtige toedeling van schaarse grond aan beoogde functies;
 Bij nieuwbouwprojecten wordt ten minste 30 procent sociale woningbouw
gerealiseerd;
Ontwikkelingen
In het gemeentelijk beleid wordt uitgegaan van de volgende percentages: 30 %
categorie 1 en 10 % categorie 2.
Conclusie
Uitgangspunt bij grondbeleid Bij nieuwbouwprojecten worden ten minste 30 %
categorie 1 en 10 % categorie 2 woningen gerealiseerd.
 Een grondexploitatie is ten minste kostenneutraal;
Daarbij willen wij bij voorkeur gebruik maken van een actieve grondpolitiek. De praktijk leent
zich hier niet altijd voor. Wij kiezen voor een strategie die van locatie tot locatie kan
verschillen. Per project bepalen wij welke vorm van grondbeleid (actief, facilitair of een
combinatie daarvan).
Ontwikkelingen
Uw raad heeft begin 2010 de uitwerking hiervan, de Nota gronduitgifte en grondprijzen,
vastgesteld.
Conclusie
Deze nota geeft kaders en uitgangspunten voor het gemeentelijk grondbeleid.
Grondbeleid in de huidige begroting
Bij de programmabegroting is gemeld:
In de huidige financiële administratie vormen de projecten onderdeel van de gewone dienst
en zijn niet, zoals bij veel gemeenten gebruikelijk is, ondergebracht in aparte
grondexploitaties. De kosten en opbrengsten van projecten komen daardoor direct ten laste
of ten gunste van het financiële resultaat van het jaar waarin ze gerealiseerd worden.
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Het voordeel van deze werkwijze is dat er per jaar dekking moet zijn voor de uitgaven. Deze
worden zo niet jarenlang ‘opgespaard’ als onderhanden werk en het risico dat ze uiteindelijk
niet kunnen worden terugverdiend, wordt op deze manier uitgesloten.
Het nadeel is dat als de kosten in een jaar hoger zijn dan de uitgaven, dit een beslag legt op
de bestedingsruimte.
De omslag naar een meer actief grondbeleid, die met name door de vestiging van het
voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) is ingezet, dwingt ons er min of meer toe
om de hierboven toegelichte werkwijze aan te passen.
Ontwikkelingen
Uw raad heeft op 9 december 2010 bij het vaststellen van de Structuurvisie Landelijk Gebied
besloten om alle gevestigde voorkeursrechten in het landelijk gebied te laten vervallen.
Belangrijkste overwegingen hiervoor waren de risico’s die het voorkeursrecht met zich mee
brengt en de regiemogelijkheden die de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt.
Conclusie
De in de begroting genoemde omslag naar een meer actief grondbeleid, door met name de
vestiging van het voorkeursrecht, vindt door dit besluit niet plaats. Er worden minder
percelen aan de gemeente aangeboden. Daarnaast nemen wij ook niet zelf het initiatief voor
grondaankopen. Er wordt minder actief verworven.
Bij de programmabegroting is gemeld:
Grondaankopen kunnen namelijk niet te laste worden gebracht van het resultaat van het
boekjaar waarin ze worden gedaan, maar moeten als investering op de balans worden
gezet. Wij lopen daarbij het risico dat bij verkoop het geïnvesteerde bedrag niet geheel kan
worden terugverdiend. Het is daarom van belang om het financiële resultaat van een project
waarbij grondaankopen worden gedaan direct goed in beeld te brengen en ook gedurende
de looptijd van het project te blijven actualiseren. In de tweede helft van 2009 is onderzocht
op welke wijze dit het beste kan worden gedaan. Dit leidt wellicht tot een aanpassing van de
wijze waarop in de administratie met projecten wordt omgegaan.
Ontwikkelingen
Ondanks de verwachting dat er minder grondaankopen worden gedaan, zijn er
voorbereidingen getroffen voor een aanpassing van de projectadministratie. Er is een format
ontwikkeld voor gemeentelijke grondexploitaties. Dit wordt in 2011 getoetst aan de criteria
van de accountant. Tevens wordt onderzocht of het format aansluit bij de interne systemen.
Conclusie
De mogelijkheden om de projectadministratie aan te passen worden in 2011 verder
onderzocht.
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Lopende projecten
Bij de programmabegroting is gemeld:
In de komende jaren wordt uitvoering gegeven aan enkele grotere projecten en een heel
aantal kleinere.
De grotere projecten zijn Mooi Bergen, Schoorl Klopt, Lamoraal en Ontwerp Ons Derp. Deze
bevinden zich op dit moment in een voorbereidingsfase.
De planning is om in 2010 voor deze projecten een structuurvisie vast te stellen, waarin ook
aandacht wordt besteed aan de wijze waarop deze moet worden gerealiseerd
(uitvoeringsparagraaf).
Ontwikkelingen
Voor Mooi Bergen is in 2010 inderdaad een concept structuurvisie vastgesteld. Voor de
overige projecten volgt deze de komende jaren.
Conclusie
De planning is om de komende jaren diverse structuurvisies op – en vast te stellen.
Bij de programmabegroting is gemeld:
Onderdeel daarvan is een financiële onderbouwing van de ontwikkelingsplannen. Voor al
deze projecten is een apart budget opgenomen in de begroting, dat zoals hiervoor
beschreven ten laste zal komen van het jaar waarin de kosten worden gemaakt.
Daarnaast zijn wij bezig met het verwerven van grondposities in de te ontwikkelen gebieden.
Voor de verwerving wordt niet meer betaald dan de huidige marktwaarde zodat de aankopen
eventueel zonder verlies kunnen worden doorverkocht als de ontwikkelingen niet door
zouden gaan.
Ontwikkelingen
Er zijn in 2010 geen nieuwe grondposities verworven. De levering in januari 2010 van de
voormalige Rabobank in Schoorl en het appartementje aan het Plein 13a was in 2009
voorbereid.
Conclusie
Er worden in de te ontwikkelen gebieden in principe geen grondposities verworven, anders
dan met een doorleverconstructie naar een ontwikkelaar.
Bij de programmabegroting is gemeld:
Naast deze grote projecten speelt er een aantal kleinere ontwikkelingen.
 Bij een deel ervan verkopen wij grond die zijn voormalige functie heeft verloren (zoals
bijvoorbeeld een voormalige school) voor woningbouw. Bij deze projecten leggen wij
in een gronduitgifteovereenkomst vast dat de projectontwikkelaar zorgdraagt voor de
inrichting van de openbare ruimte conform onze eisen en dat 30 procent sociale
woningbouw wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvangen wij nog een bedrag voor de
grond.
 Een ander deel van de kleinere projecten wordt gerealiseerd op grond die reeds in
bezit is van een projectontwikkelaar. In die gevallen sluiten wij exploitatieovereenkomsten, waarin naast de voorwaarden dat de projectontwikkelaar de
openbare ruimte inricht volgens onze eisen en dat 30 procent sociale woningbouw in
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het plan wordt opgenomen ook wordt vastgelegd dat de projectontwikkelaar alle
kosten die wij maken om de ontwikkeling mogelijk te maken, vergoedt. Wij ontvangen
geen bedrag voor grond.
Mocht een projectontwikkelaar geen exploitatieovereenkomst willen sluiten, dan kunnen wij
tegelijkertijd met het vaststellen van een bestemmingplan een exploitatieplan opstellen,
waarmee al deze zaken via publiekrechtelijke weg aan de ontwikkelaar kunnen worden
opgelegd. Tot op heden is de verwachting echter dat dit niet nodig is, omdat we er met de
projectontwikkelaars samen uitkomen.
Ontwikkelingen
Voor de projecten Mooi Bergen, Schoorl Klopt, Lamoraal en Ontwerp ons Derp dienen
grondexploitaties opgesteld te worden. In 2010 is er voor mooi Bergen een financiële
verkenning opgesteld, dit is een opmaat naar de grondexploitatie.
De vaststelling van deze grondexploitatie vindt plaats in 2011. En voor de andere projecten
hoogst waarschijnlijk in 2012.
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Paragraaf G. Lokale heffingen

1. De gerealiseerde inkomsten
Onderstaand overzicht geeft per belastingsoort inzicht in de gerealiseerde versus de
geraamde belastingopbrengsten in 2010. Bij een aantal belastingen zijn in de gerealiseerde
opbrengsten ook ontvangsten cq. terugbetalingen over voorgaande jaren verwerkt.
Belastingoverzicht 2010
prod.nr

Prog

belastingsoort

6.004.01
6.004.02
6.004.03
6.004.04
6.004.05
6.004.06

3
3
3
3
3
3

6.004.07
6.120.01
6.215.01
6.215.02
6.215.02
6.311.01
6.732.01
6.725.01
6.726.01
6.822.11
6.823.01
6.931.01
6.932.01
6.935.01
6.936.01
6.937.01
6.939.01

3
1
4
4
4
6
5
5
5
3
3

leges huwelijken
leges overige burg.stand
leges rijbewijzen
leges reisdocumenten
leges GBA
leges APV
leges
gehandicaptenparkeerkaarten
leges gebruiksvergunningen
parkeergelden
parkeernaheffingsaanslagen
Parkeervergunningen
Marktgelden
Begrafenisrechten
Afvalstoffenheffing
Rioolrechten
leges woonvergunningen
Bouwleges

7
7
7
7
7

OZB
Forensenbelasting
toeristenbelasting
Hondenbelasting
Precariobelasting
totaal-generaal

begr.2010
(na wijz.)

rekening
2010

62.000
11.017
147.650
160.009
36.885
24.550

70.756
7.166
146.461
170.886
22.762
12.761

verschil
(- =
Nadelig)
8.756
-3.851
-1.189
10.877
-14.123
-11.789

5.979
3.212
2.455.744
570.424
280.000
12.311
407.046
3.951.060
3.777.100
2.550
878.988

8.756
4.810
2.328.658
404.170
304.180
17.439
391.707
3.813.818
3.790.898
125
820.406

2.777
1.598
-127.086
-166.254
24.180
5.128
-15.339
-137.242
13.798
-2.425
-58.582

7.182.000 7.125.284
1.016.400
999.322
1.297.500 1.319.383
236.100
224.653
81.173
111.710
22.599.698 22.096.111

-56.716
-17.078
21.883
-11.447
30.537
-503.587

Toelichting
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar de financiële toelichtingen bij de
betreffende programma’s.
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3. Beleid lokale heffingen
De gerealiseerde opbrengsten zijn tot stand gekomen met behulp van de tarieven zoals die
door uw raad op 15 december 2009 zijn vastgesteld en in onderstaand overzicht zijn
weergegeven. De procentuele tariefswijzigingen gelden ten opzichte van 2009.
Belastingsoort
OZB
OZB woning eigenaren
Percentage van de WOZ waarde

2010

2009

0,091

OZB niet woning eigenaren
Percentage van de WOZ waarde

0,174

OZB niet woning gebruikers
Percentage van de WOZ waarde

0,155

Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens
Rioolrechten
Basistarief
Hondenbelasting
Eerste hond
Elke volgende hond
Kennel tarief
Toeristenbelasting
Per persoon per overnachting
Vaste jaarplaats
Vaste seizoenplaats
Seizoenplaats
Watertoeristenbelasting /pp per etmaal
Forensenbelasting
Percentage van de WOZ waarde

% stijging tarief

0,090 Niet vergelijkbaar vanwege
nieuwe taxaties peildatum 1-12009
0,17 Niet vergelijkbaar vanwege
nieuwe taxaties peildatum 1-12009
0,14 Niet vergelijkbaar vanwege
nieuwe taxaties peildatum 1-12009

210,00
280,00

210,00
280,00

0%
0%

214,00

179,00

19,5 %

97,50
178,00
632,50

95,50
174,50
620,00

2%
2%
2%

1,25
177,00
177,00
172,00
1,25

1,20
174,00
174,00
168,50
1,20

4,2 %
1,7 %
1,7 %
2%
4,2 %

0,44

0,44 Tariefstijging 0% in verband
met gestegen WOZ waarde

Toelichting
Voor enkele belastingsoorten wordt hieronder dieper ingegaan op een aantal aspecten bij de
uitvoering van het beleid.
Afvalverwijdering en baten afvalstoffenheffing
De tarieven voor afvalstoffenheffing zijn in 2010 constant gebleven ten opzichte van 2009.
Het product afval is kostendekkend in de begroting opgenomen. De werkelijke lasten en
baten kunnen ertoe leiden dat een overschot of tekort op de exploitatie ontstaat. Dit tekort of
overschot wordt via de voorziening vereffend. In 2010 zijn de werkelijke lasten lager, zie
hiervoor de financiële toelichting in het programmaonderdeel Omgevingskwaliteit bij
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programma 5. Per saldo wordt er € 101.000 aan de voorziening toegevoegd zodat deze
ultimo 2010 zo’n € 1.251.000 bedraagt.
Riolering en waterzuivering en baten rioolheffing
De tarieven voor rioolrechten zijn in 2010 opgetrokken omdat 100% kostendekkendheid het
uitgangspunt is. Stijging tarieven ten opzichte van 2009 met 20%.
Aangezien bij riolering sprake is van een zogeheten ‘gesloten financiering’ wordt het nadeel
of voordeel op de exploitatie via de voorziening rioolrechten afgewikkeld. Op het
jaarrekening-resultaat heeft dit geen invloed, per saldo wordt er € 69.000 gestort. Ultimo
2010 is de voorziening van € 405.000 negatief. Volgens het BBV is een negatieve stand niet
toegestaan tenzij de toezichthouder hiermee instemt. De Provincie heeft ingestemd met onze
onderbouwing van de beperkte duur van de negatieve stand van de voorziening. Het is de
verwachting dat de voorziening eind 2013 weer positief is.
Ten opzichte van de begroting na wijziging zou er € 107.000 onttrokken worden aan de
voorziening, maar de werkelijke onttrekking is € 176.000 lager in 2010. De werkelijke lasten
zijn lager en de opbrengsten zijn hoger, zie hiervoor de financiële toelichting in het
programmaonderdeel Omgevingskwaliteit bij programma 5.
3. Samenwerking met Alkmaar
Per 1 januari 2010 voert de gemeente Alkmaar voor Bergen de aanslagoplegging OZB,
rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting en de taken met betrekking tot de wet
WOZ uit. Hiertoe is in december 2009 door de colleges van Bergen en Alkmaar een
gemeenschappelijke regeling (zonder meer) aangegaan. In deze vorm blijven beide besturen
van de gemeenten totaal bevoegd en verantwoordelijk voor het uit te voeren beleid op het
gebied van gemeentelijke heffingen en de uitvoering van de wet WOZ. Naast de regeling is
door beide gemeenten een dienstverleningsovereenkomst getekend. Hierin staan onder
andere afspraken over de te leveren producten en diensten van de gemeente Alkmaar aan
de gemeente Bergen alsmede de gewenste kwaliteitseisen. In het eerste halfjaar van 2011
wordt de samenwerking geëvalueerd.
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4. Overige informatie
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Bijlage: In 2010 ontvangen subsidies
Prog.
2 Bijdrage Milieudienst Regio Alkmaar (binnenklimaat primair onderwijs)
Een bijdrage is ontvangen voor de rapporten die zijn opgesteld ter beoordeling
van het binnenklimaat van basischolen.

€
9.000

2

Subsidieregeling binnenklimaat primair onderwijs
Van het Ministerie van O.C.W. is in verband met de regeling verbetering
binnenklimaat huisvesting primair onderwijs een subsidiebijdrage ontvangen.

135.529

4

Subsidie Besluit locatiegebonden subsidies (Bls)
Op grond van het besluit locatiegebonden subsidies 2005 is een subsidie
ontvangen voor eigenbouw.

43.280

4

Project doorlichting grondexploitatie Mooi Bergen (Bls)
I.v.m. wijziging van de inhoud van het project vindt er een doorlichting plaats.
Hieruit dient duidelijk te worden of de reeds verleende subsidie behouden kan
worden voor het gewijzigde project.

4.296

4

Subsidie Besluit locatiegebonden subsidies Boendermakerhof (Bls)
Voor dit project is een voorschot ontvangen van 80 %. Na afronding van het
project (naar verwachting) eind 2011 wordt uiterlijk 1 april 2012 de subsidie
vastgesteld.

141.789

5

Subsidieverstrekking Halter in Balans aanleg fietspad NH kanaal
Van de stichting Halter in Balans is een subsidie verkregen voor de aanleg van
een fietsverbinding Noord-Hollands kanaal (Geestmerambacht).

75.000

5

Aanleg rotonde Heereweg-Hondboscheweg
Voor de aanleg is een subsidiebedrag van de Provincie ontvangen.

208.052

5

Saneringsovereenkomst bodem Kogendijk 92-94 Bergen NH
Voor dit project is een subsidiebedrag ontvangen.

26.000

5

Zwervend langs zee
Voor dit project is een subsidiebedrag ontvangen.

7.676

5

Project sanering riooloverstort/regenwaterlozing Egmond aan Zee
49.000
In verband met het uitvoeringsplan maatregelen tegen wateroverlast 2007-2015 is
voor dit project een subsidiebedrag ontvangen.

5

Aanleg bushaltes Egmond aan den Hoef
Voor het aanleggen van vier nieuwe bushalteplaatsen heeft vaststelling van de
subsidie plaatsgevonden.

97.971
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Prog.
5 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (persleiding)
Van het Hoogheemraadschap is de laatste termijn ontvangen op grond van de
eindafrekening in verband met de verlegging van de rioolpersleiding in
Schoorldam (door verlegging van de N9).

€
37.741

5

Reconstructie Laanweg
Voor dit project is een subsidiebedrag ontvangen.

59.000

6

Subsidie i.v.m. opstellen regionale detailhandelvisie
Voor dit project is een subsidiebedrag ontvangen.

20.000

Totaal

914.334
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Bijlage: Stand van zaken amendementen en moties 2010
1. Visie accommodatiebeleid
Motie 3 van GB op 3 november 2009
Opdracht van de raad
Een lange termijnvisie opstellen voor het accommodatiebeleid gericht op het gewenste
voorzieningenniveau.
Stand van Zaken
Op 30 september 2010 heeft uw raad de startnotitie accommodatiebeleid en de expliciet
genoemde kaders vastgesteld. Het is de planning om in het tweede kwartaal 2011 de
scenario’s aan uw raad voor te leggen.
2. Verkeersbordenvrij
Motie 4 van GB op 3 november 2009
Opdracht van de raad
Voorstellen aan de raad aanbieden waarin de mogelijkheden en consequenties van een
experiment tot een verkeersbordenvrij gebied worden aangegeven.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Ons college heeft een memo aan uw raad aangeleverd (week 38) als antwoord op de
toezegging “Situatie Lekkerkerk verkeersbordenvrij”.
Voorstel om deze motie af te voeren.
3. Cumulatie veiligheidsrisico’s gemeente Bergen NH
Motie 5 van GB, PvdA, BOBbes en VVD op 3 november 2009
Opdracht van de raad
Op een door het college te bepalen (strategisch) tijdstip te verzoeken:
- aan het kabinet dan wel de Staten-Generaal om wetgeving die nadere regels stelt voor
een aanvaardbaar plafond bij cumulatie van veiligheidsrisico’s;
- de minister van Economische Zaken, de minister van VROM en/of de minister van Verkeer
en Waterstaat om bij elke vergunningverlening nadere voorwaarden te stellen inzake
cumulatie van veiligheidsrisico’s;
- Gedeputeerde Staten dan wel Provinciale Staten om bij elke vergunningverlening nadere
voorwaarden te stellen voor een aanvaardbaar plafond bij cumulatie van
veiligheidsrisico’s.
Stand van zaken
Ons college gebruikt de motie, indien nodig, bij de gesprekken over de cumulatie van
veiligheidsrisico’s. Er is niet een bepaald moment waarop deze motie wordt uitgevoerd, dit is
constant onderdeel in het proces rondom ontwikkelingen in de gemeente Bergen die
veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.
Voorstel om deze motie af te voeren.
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4. Natuur en milieu educatie
Motie 6a van de VVD op 3 november 2009
Opdracht van de raad
Het college wordt verzocht om:
- contact te leggen met Staatsbosbeheer en binnen onze gemeente opererende
basisscholen en Buitenschoolse Opvang;
- partijen te verzoeken middels een pilot primair onderwijs en natuur- en milieueducatie
invulling te geven aan een dergelijk educatief programma;
- hierbij de kern Schoorl annex het genoemde bezoekerscentrum bij te betrekken;
- hiervoor gebruik te maken van het in de begroting beschikbare bedrag van € 30.000.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Ons college heeft op 13 juli 2010 het conceptplan “Natuur- en milieueducatieprogramma
gemeente Bergen (NME-programma) vastgesteld. Dit programma wordt, na afronding, breed
bekendgemaakt en als pilot in 2010 en 2011 aangeboden aan alle scholen binnen onze
gemeente. Daarnaast hebben wij de “Pilot primair onderwijs en NME” volgens het
projectplan van Staatsbosbeheer en Forte Kinderopvang vastgesteld.
Ook hebben wij besloten om in 2011 de ‘Pilot primair onderwijs en NME-educatie’ en de
‘Pilot NME-programma’ te evalueren met betrokken partijen en vervolgens een herzien NMEprogramma op te stellen. Dit programma gaat na de evaluatie als beleidsregel gelden voor
subsidieverstrekking voor natuur- en milieueducatie.
Voorstel om deze motie af te voeren.
5. Beleid Mantelzorgwoningen
Initiatiefvoorstel van GL op 16 februari 2010
Opdracht van de raad
1. Opdracht te geven aan het college om beleid voor te bereiden op basis waarvan
verzoeken om vrijstelling beoordeeld kunnen worden en dit beleid voor november 2010
ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
2. Opdracht te geven aan het college om te zorgen dat binnen een jaar door middel van
een paraplubestemmingsplan wordt voorzien in een uniforme regeling bestaande en
nieuwe bestemmingsplannen die het mogelijk maakt tijdelijke vrijstelling te kunnen
verlenen van het bestemmingsplan ten behoeve van mantelzorg.
3. Bij het opstellen van dit beleid de Beleidsnotitie mantelzorgwoningen gemeente Bergen
(NH) als onderlegger te nemen.
4. Opdracht te geven aan het college om dit beleid kenbaar te maken onder burgers.
5. Opdracht te geven aan het college om alle daarvoor noodzakelijke
uitvoeringshandelingen te treffen.
Stand van zaken
In het tweede kwartaal van 2011 wordt de startnotitie wonen met Mantelzorg ter kennisname
aan uw raad aangeboden en de beleidsnota in het eerste kwartaal 2012.
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6. Invoeren programmamanagement openbare ruimte
Initiatiefvoorstel van de VVD op 16 februari 2010
Opdracht van de raad
De raad besluit tot het invoeren van programmamanagement methodiek ten behoeve van
ruimtelijke ordening vraagstukken.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Uw raad heeft een format ontvangen voor startnotities waarmee bij projecten vanaf
september 2010 wordt gewerkt. De kadernota Projectmatig werken is door uw raad
vastgesteld op 30 september 2010 en wordt in 2011 verder uitgewerkt.
Voorstel om het initiatiefvoorstel af te voeren.
7. Nieuwbouw en financiering van de brandweerkazerne in de kern van Bergen
Motie van D66 op 25 mei 2010
Opdracht van de raad
Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de brandweerkazerne te realiseren op
alternatieve locaties en per locatie:
- een zorgvuldige (financiële) analyse voor te leggen aan de raad van stichtingskosten en
exploitatiekosten;
- aan te geven welke uitritmogelijkheden er zijn die aansluiten op het hoofdwegennet van de
kern Bergen;
- te onderzoeken welke milieubelastingen er eventueel zijn indien de locatie in de nabijheid
van woningen is gelegen;
Dit onderzoek eind oktober 2010 beschikbaar te hebben voor behandeling.
Stand van zaken
In de raadsvergadering van 30 september 2010 is onder andere besproken dat de
nieuwbouw van een kazerne meegenomen wordt in het onderzoek naar de
bouwmogelijkheden van een gemeentehuis op de locatie Elkshove. De uitwerking van de
motie is aangeleverd voor behandeling door uw raad in mei 2011.
8. Horecanota Gastvrij Bergen – rapportage overlast horeca
Motie 3 van D66 op 29 juni 2010
Opdracht van de raad
1. De raad het eerste jaar na vaststelling van de horecanota elke 4 maanden schriftelijk te
rapporteren met betrekking tot horecaoverlast.
2. Vanaf het tweede jaar na vaststelling van de horecanota deze rapportages elk halfjaar
plaats te laten vinden.
3. In deze rapportage te rapporteren door overzichten met betrekking tot
incidentenoverzichten van de politie op feiten en plaatsen alsmede repressieve acties van
de politie en bestuursrechtelijke maatregelen die door de burgemeester zijn geïnitieerd/
genomen.
Stand van zaken
Aan uw raad wordt per kwartaal een rapportage aangeboden. Voorstel om deze motie af te
voeren.
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9. Horecanota Gastvrij Bergen – overlast Cha Cha
Motie 4 van GB op 29 juni 2010
Opdracht van de raad
Onderzoek te doen naar de (juridische)mogelijkheden om de gedoogbestemming van de H3
functie van Cha Cha om te zetten naar een “gewenste bestemming” voor de woonomgeving.
Hierin als gemeente een pro-actieve rol te spelen.
In gesprek met de uitbater van Cha Cha, politie en horecaportier en afspraken maken over:
- overlast voor de omgeving die wordt veroorzaakt door Cha Cha;
- frequenter en intensiever handhaven rond Cha Cha;
- de raad uiterlijk oktober 2010 informeren over de uitkomst van de gesprekken.
Stand van zaken
Het geluidsonderzoek is uitgezet. De uitkomsten worden meegenomen in het
bestemmingsplan Bergen Centrum/Beschermd Dorpsgezicht. Vaststelling van het
bestemmingsplan is gepland in het 2e kwartaal 2011. Daarnaast wordt uw raad geïnformeerd
over de voortgang van de uitwerking van de motie in het tweede kwartaal 2011.
10. Voorjaarsnota 2010 - Museaal centrum Bergen
Motie 1 van de VVD op 1 juli 2010
Opdracht van de raad
Voor 1 augustus de raad middels een voortgangsrapportage te informeren rond de
voortgang van het project realisering bouw museaal centrum waarbij aandacht wordt
gegeven aan alle financiële en juridische consequenties van ondermeer de bouwstop en de
voortgang van de diverse ijkpunten zoals die destijds bij het raadsbesluit rond de realisering
van het centrum zijn opgesomd.
Een dergelijke voortgangsrapportage vervolgens elk kwartaal aan de raad toe te zenden.
Stand van zaken
Ons college stuurt uw raad maandelijks een voortgangsrapportage over museum NieuwKranenburg.
Voorstel om deze motie af te voeren.
11. Voorjaarsnota 2010 – Leerlingenvervoer
Motie 2 van de VVD op 1 juli 2010
Opdracht van de raad
Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om enerzijds de kosten van het
leerlingenvervoer voor het komende schoolseizoen 2011-2012 te beperken bijvoorbeeld door
aanpassing van de huidige regeling en de ouderbijdragen te verhogen. Over deze
mogelijkheden de raad te informeren.
Stand van zaken
De uitwerking van de motie wordt gekoppeld aan de nieuwe aanbesteding Leerlingenvervoer
in het tweede kwartaal 2012.
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12. Voorjaarsnota 2010 – Voorzieningen WMO
Motie 3 van de VVD op 1 juli 2010
Opdracht van de raad
Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het destijds door de gemeenteraad
vastgestelde beleid voor ondermeer woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen bij te
stellen waardoor de kosten beter beheersbaar worden.
Over deze mogelijkheden de raad uiterlijk in de vergadering van december 2010 te
informeren.
Stand van zaken
Het onderzoek heeft geleid tot een overzicht van mogelijke beheermaatregelen. Dit overzicht
is op 6 januari 2011 in de algemene raadscommissie besproken. Uw raad is in april 2011
geïnformeerd over de voorgang van de uitwerking van de mogelijke beheermaatregelen.
13. Voorjaarsnota 2010 – WMO prestatievelden
Motie 4 van GB op 1 juli 2010
Opdracht van de raad
Vanaf de voorjaarsnota van 2011 alle WMO prestatievelden afzonderlijk op te nemen in de
voorjaarsnota, begroting en jaarrekening met vermelding van de doelen, doelgroepen en
bedragen.
Stand van zaken
Uw raad heeft op 9 december 2010 vastgesteld dat de voorgestelde wijze van
verantwoording voldoet aan de strekking van de motie. De Wmo prestatievelden worden
verantwoord rond de behandeling van de voorjaarsnota 2011.
Voorstel om deze motie af te voeren.
14. Perspectiefnota 2011 – Minimabeleid kinderen
Motie 6 van de PvdA op 5 juli 2010
Opdracht van de raad
Een bedrag van € 48.000 uit de algemene middelen te nemen en dit in de begroting 2011
weer te bestemmen voor de bestrijding van sociale armoede bij kinderen. De raad voor
1 januari 2011 te informeren over de wijze waarop deze gelden zullen worden aangewend en
op welke wijze de doelstelling zal worden bereikt.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Uw raad is in het eerste kwartaal van 2011 geïnformeerd over de uitvoering van de motie
minimabeleid “Kinderen doen mee”. Voorstel om deze motie af te voeren.
15. Perspectiefnota 2011 – Verbonden partijen
Motie 7 van de VVD op 5 juli 2010
Opdracht van de raad
Kritisch te kijken naar het nut en noodzaak van de verschillende gemeenschappelijke
regelingen, convenanten en overeenkomsten en dergelijke zoals opgenomen in de paragraaf
“verbonden partijen”. Hiervan verslag te doen via de algemene raadscommissie aan de
gemeenteraad.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
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De uitwerking van de motie is door uw raad vastgesteld op 14 april 2011.
Voorstel om deze motie af te voeren.
16. Verwerking financiële gevolgen raadsvoorstellen
Motie 1 van de VVD op 30 september 2010
Opdracht van de raad
Alleen de financiële consequenties van raadsbesluiten in de begroting, voorjaarsnota,
najaarsnota en jaarrekening op te nemen, waartoe de raad ook feitelijk al een beslissing
heeft genomen.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Ons college heeft uw raad geïnformeerd via een memo in week 42.
Voorstel om deze motie af te voeren.
17. Beleidsnota’s op de website
Motie 2 van GB op 30 september 2010
Opdracht van de raad
Te streven voor 1 november 2010 alle beleidsnota’s die in de programmabegroting worden
genoemd overzichtelijk op de site weer te geven, zodat deze op eenvoudige wijze door een
ieder kunnen worden ingezien.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
In overleg met de griffier zijn de beleidsnota’s geplaatst op het RaadsInformatieSysteem.
Voorstel om deze motie af te voeren.
18. Aanpassen Investeringsprogramma Civiele werken
Amendement A van de VVD op 2 november 2010
Opdracht van de raad
Het schrappen van beslispunt 2 van het raadsbesluit: “vanaf 2011 bij de
investeringsprojecten de subsidie niet mee te begroten zolang er geen beschikking is
afgegeven door de subsidieverstrekker”.
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. De daadwerkelijke uitvoering van het
amendement moet nog plaatsvinden.
19. Vaststellen begroting 2011 – Tarief Hondenbelasting
Amendement C van GB op 2 november 2010
Opdracht van de raad
Aan beslispunt 1: vaststellen begroting 2011 toevoegen: “daarbij het tarief van de
hondenbelasting voor eerste en volgende honden vast te stellen op € 75”.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit en opgenomen in de belastingverordening.
Voorstel om het amendement af te voeren.
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20. Vaststellen begroting 2011 – Dekkingsplan 2011
Amendement G van de VVD op 2 november 2010
Opdracht van de raad
Aan beslispunt 7a toevoegen:”de algemene reserve voor 2011 te versterken met € 135.000
wat een voordelig begrotingssaldo 2011 oplevert van € 25.000”.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit en de begroting.
Voorstel om het amendement af te voeren.
21. Vaststellen begroting 2011 – Belastingtarieven
Amendement H1 van CDA en D66 op 2 november 2010
Opdracht van de raad
Aan beslispunt 1: vaststellen begroting 2011 toevoegen: “waarbij de opbrengst van de
onroerendzaak belasting en forensenbelasting het tarief 2011 van de toeristenbelasting met
niet meer dan de inflatiecorrectie van 1,5% stijgen.
De dekking van de minder opbrengsten
2011 € 201.208 uit het begrotingssaldo;
2012 € 174.249 extra efficiency taakstelling interne bedrijfsvoering;
2013 € 190.297 uit het begrotingssaldo;
2014 € 206.506 uit het begrotingssaldo.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit en opgenomen in de belastingverordening.
Voorstel om het amendement af te voeren.
22. Vaststellen begroting 2011 – Gratificatie minima
Motie 1 van GL op 2 november 2010
Opdracht van de raad
Om op zo kort mogelijke termijn alle inwoners van de gemeente Bergen met een inkomen tot
120% van het minimum inkomen een kerstgratificatie te geven van € 50”.
Stand van zaken
Het is in strijd met de wetgeving om de motie uit te voeren. Ons college heeft dit aan uw raad
gemeld . Dit heeft geleid tot motie nummer 36. Extra winterbijstand.
Voorstel om deze motie af te voeren.
23. Vaststellen begroting 2011 – Toeristenbelasting
Motie 3 van GB op 2 november 2010
Opdracht van de raad
Komend voorjaar met een notitie te komen waarin alternatieven worden aangegeven voor
een gewijzigde heffing van de toeristenbelasting.
Stand van zaken
Aan uw raad wordt in het tweede kwartaal 2011 een notitie voorgelegd.
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24. Vaststellen begroting 2011 – Subsidieclaim richting Europese Commissie
Motie 8 van de VVD op 2 november 2010
Opdracht van de raad
Een gespecialiseerd extern bureau en/of organisatie in te schakelen (bv. via Servicebureau
Europa van de VNG en/of steunpunt Europese subsidies van de provincie NH) zodat een
deel van dit Europese subsidiegeld op korte termijn richting Bergen kan worden gesluisd.
Stand van zaken
De uitwerking van de motie wordt in 2011 opgepakt.
25.

Vaststellen begroting 2011 – Voorgenomen afbouw provinciale suppletie voor
de financiering van het Wmo vervoer als onderdeel van de OV taxi
Motie 10 van de PvdA op 2 november 2010
Opdracht van de raad
De raad:
- vraagt de statenleden van de provincie om af te zien van de bezuiniging op het WMO
vervoer en de afspraken die met de gemeenten zijn gemaakt uit te voeren.
- verzoekt de griffie deze motie door te sturen aan de statenleden van de provincie NoordHolland.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
De griffie heeft de motie aan de provincie Noord-Holland verzonden.
Voorstel om de motie af te voeren.
26. Toeristische informatievoorziening 2011-2015
Amendement B1 van de VVD op 11 november 2010
Opdracht van de raad
De volgende beslispunten te wijzigen:
- toevoegen aan 3: …de extra gevraagde kosten voor het bereiken van dat doel niet
doorlopen in 2013.
- toevoegen aan 5: waarbij de verhouding van de financiële bijdragen van Gemeente-VVV
en ANWB in de “shop in shop” constructie ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd,
waarbij de kosten voor de gemeente lager zijn.
- beslispunt 6: schrappen.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Uw raad is in maart 2011 geïnformeerd
over de verkoop van ANWB producten in de vestiging Bergen.
Voorstel om dit amendement af te voeren.
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27. Toeristische informatievoorziening 2011-2015
Amendement D1 van D66 op 11 november 2010
Opdracht van de raad
- Beslispunt 2 te veranderen in: de vestiging in Egmond in 2013 minimaal te veranderen in
een “shop in a shop”.
- Beslispunt 7: te veranderen in beslispunt 6 en daaraan toe te voegen tot 2012, waarna
deze vestiging ook overgaat tot een “shop in a shop”.
- De beslispunten 8 t/m 12 te hernummeren.
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Uitvoering vindt plaats bij de verdere
uitwerking van de toeristische informatievoorziening.
28. Toeristische informatievoorziening 2011-2015
Amendement E1 van het CDA op 11 november 2010
Opdracht van de raad
Beslispunt 11, de tekst: ”akkoord te gaan met de bijbehorende investering voor 2013-2015
van € 125.000” te schrappen en te vervangen door: “begin 2012 bij de behandeling van de
Perspectiefnota de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2013-2015 opnieuw
vast te stellen”.
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. Inhoudelijke uitvoering van dit amendement
kan pas in 2012 plaatsvinden.
29. Toeristische informatievoorziening 2011-2015
Amendement F van GB op 11 november 2010
Opdracht van de raad
Beslispunt 10. De tekst: “akkoord te gaan met de bijbehorende investering voor 2011-2013
van € 109.000” te wijzigen in: “akkoord te gaan met de bijbehorende jaarlijkse subsidie voor
2011 – 2013 van € 109.000”.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit.
Voorstel om het amendement af te voeren.
30. Onderzoek mogelijkheden verwerving MOB complex
Motie 1 van D66 en het CDA op 11 november 2010
Opdracht van de raad
1. Het contact met de ROVB zo spoedig mogelijk te heropenen en daarbij de interesse in
mogelijke verwerving aan te geven. Al dan niet alleen of in samenwerking met publieke
en/of private partners.
2. Een nieuwe onderhandelingspositie te starten waarbij kennis worst genomen van de
€ 2.500.000 die het ROVB op dit moment vraagt.
3. Een onderzoek te laten doen naar de kosten van mogelijke milieusanering en dit in te
brengen als prestatie van de verkopende partij dan wel integraal tot uitdrukking te brangen
in de verkoopprijs.
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4. Onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de huidige opstallen en de
waardeberekening die hieraan kan worden toegekend.
5. De gemeenteraad maandelijks in vertrouwelijkheid van de voortgang op de hoogte te
houden.
6. Uiterlijk eind 1e kwartaal 2011 een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.
Stand van zaken
Ons college heeft uw raad geïnformeerd over de stand van zaken in maart 2011. Uw raad
wordt op de hoogte gehouden van de voortgang in het project, zowel op het gebied van de
mogelijke verwerving als de ruimtelijke mogelijkheden.
31. Aanpassing toegangstijden horeca
Amendement G van GB op 9 december 2010 (11 november stemmen staken)
Opdracht van de raad
In het beslispunt de categorie H2 te schrappen.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit.
Voorstel om het amendement af te voeren.
32. Structuurvisie Landelijk Gebied – Hfd. 4.3. Landbouw – Teelt ruwvoer
Amendement A van de VVD op 9 december 2010
Opdracht van de raad
Alle opmerkingen uit de SVLG over de maïsteelt als zijnde ongewenst te schrappen.
Bij het verder uitwerken van beleid rondom ruwvoeder de sector te betrekken en in dat
overleg als basis het maïsconvenant van Castricum te gebruiken.
Stand van zaken
De opmerkingen zijn geschrapt in de SVLG. De uitwerking van het beleid is gepland in het
derde kwartaal 2011.
33. Structuurvisie Landelijk Gebied – Hfd. 4.7 Recreatie en Toerisme –
Recreatieve verbreding in de verenigde Harger en Pettemerpolder
Amendement E van de VVD op 9 december 2010
Opdracht van de raad
Ook in de verenigde Harger en Pettemerpolder dezelfde recreatieve
verbredingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven als in de andere polders van het
Bergense landelijk gebied toe te staan.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit.
Voorstel om het amendement af te voeren.
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34. Structuurvisie Landelijk Gebied – Beheer overeenkomsten
Motie 3 van de VVD op 9 december 2010
Opdracht van de raad
Om in samenwerking met Natuurmonumenten te onderzoeken in hoeverre de daar
praktiserende boeren via beheerovereenkomsten in staat kunnen worden gesteld hun bedrijf
op verantwoorde wijze te continueren.
Stand van zaken
Het college is in overleg met de Dienst Landelijk gebied / Provincie.
35. Structuurvisie Landelijk Gebied – Dynamiek in structuurvisie
Motie 6 van de VVD op 9 december 2010
Opdracht van de raad
Om de voorliggende Structuurvisie Landelijk Gebied na aanname in de raad evenzoveel keer
als de raad dat nodig acht maar tenminste om de vier jaar aan het begin van een
raadsperiode, ter toetsing aan de raad voor te leggen en voor zover de raad dat nodig acht,
te herzien.
Stand van zaken
Deze motie is een opdracht aan uw raad zelf. Via de griffie agendeert uw raad de
structuurvisie.
Voorstel om deze motie af te voeren.
36. Extra winterbijstand
Motie 2.1 van GL op 9 december 2010
Opdracht van de raad
1. Om op zo’n kort mogelijke termijn alle inwoners van 65+ van de gemeente Bergen met
een inkomen tot 120% van het minimum inkomen een bijdrage in de stookkosten te
geven van € 50.
2. De doelgroep 65- met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen eveneens recht te
geven op extra winterbijsstand. Zij kunnen deze winterbijstand individueel aanvragen.
3. De dekking hiervoor is een uitname uit de algemene reserve.
Stand van zaken
Uitgevoerd.
Ons college heeft uw raad geïnformeerd met een memo in week 6.
Voorstel om deze motie af te voeren.
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