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Agendapunt : 05 
Voorstelnummer : 06-058 
Raadsvergadering : 28  juni 2012 
Naam opsteller : werkgroep Lange Termijn Visie 
Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink 
Portefeuillehouder : Aletta Hekker 
 
Onderwerp: Toekomstvisie Bergen 2040 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  a. uiiterlijk eind 2013 de Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen; 

 
b. kennis te nemen van de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040; 

 
c. het college de opdracht te geven de in de startnotitie verwoorde analysefase 

uit te voeren en hierover in het najaar 2012 aan de raad te rapporteren; 
 

d. op basis van deze rapportage de vervolgstappen te bepalen inclusief het 
bijbehorende budget.  

 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit raadvoorstel gaat over het opstellen en vaststellen van de toekomstvisie voor onze gemeente. 
 
Achtergrond 
De gemeente Bergen heeft aangegeven behoefte te hebben aan een visie voor lange termijn voor 
de gemeente. 
 
Deze behoefte is op verschillende manieren tot uiting gebracht. Twee belangrijke momenten zijn 
daarin te benoemen; 
• Motie D66 juni 2011 
• Texelsessie september 2011 
 
Motie D66 
Onze gemeenteraad heeft in juni 2011 een motie van D66 aangenomen. Doel van deze motie is 
inzicht te geven in de demografische ontwikkelingen. In de begroting is deze motie opgenomen als 
het opstellen van een sociale structuurvisie op basis van de demografische gegevens. Voor het 
opstellen van deze structuurvisie is in de begroting geld gereserveerd. (In de begroting is in totaal 
€150.000, - opgenomen. Voor 2012 €75.000,- en voor 2013 eveneens €75.000,-). 
 
Texelsessie september 2011 
Onze gemeenteraad, uw college en het MT hebben tijdens de heidagen op Texel eind 2011 met 
elkaar gesproken over het opstellen van een algemene lange termijn visie voor Bergen. De wens is 
uitgesproken om te komen tot een visie met als einddatum 2040. 
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Uw college heeft tevens aangegeven dat zij het wenselijk acht te beschikken over een 
toekomstvisie voor het bevorderen van de continuïteit en integraliteit van beleid en om effectief de 
gemeentelijke regiefunctie in te vullen.  

Voor het kunnen vaststellen van de Toekomstvisie Bergen 2040 heeft een werkgroep met 
vertegenwoordiging uit onze gemeenteraad en de ambtelijke organisatie een procesvoorstel 
opgesteld. Dit voorstel, de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 is als bijlage toegevoegd. 
 
Trends en Ontwikkelingen 
Op dit moment doen zich een groot aantal ontwikkelingen voor. Hierbij valt te denken aan 
demografische trends, vergrijzing en ontgroening, veranderende wetgeving, digitalisering, 
schaalvergroting, politiek bestuurlijke veranderingen, decentralisatie, regionalisering, 
individualisering, globalisering en klimaatveranderingen. 
 
Dit roept de vraag op hoe onze gemeente antwoord kan geven op deze ontwikkelingen. Hoe 
behouden we onze aantrekkelijkheid? Welke keuzemogelijkheden doen zich daarbij voor? Hoe 
gaan we met de ontwikkelingen en trends om? Welk toekomstbeeld hebben we en hoe zorgen we 
dat we dat toekomstbeeld bereiken? 
 
Om antwoord te geven aan deze vragen is het van belang om als eerste te analyseren waar onze 
gemeente nu staat en welke ontwikkelingen specifiek op onze gemeente afkomen. 
 
Daarmee zijn de bouwstenen in beeld waarmee onze toekomstvisie kan worden vormgegeven.  
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
Het procesvoorstel zoals beschreven in de startnotitie Toekomstvisie gaat uit van verschillende 
procesfasen. 
 
De belangrijke eerste stap om te komen tot een toekomstvisie is de analyse van huidige beleid en 
identiteit en de trends en ontwikkelingen waar onze gemeente mee te maken krijgt. Deze 
analysefase wordt kleinschalig door de eigen organisatie uitgevoerd.  
 
Daarmee biedt deze fase antwoord op de vragen: 
 

- Waar staat de gemeente Bergen nu? 
- Welke trends en ontwikkelingen komen op onze gemeente af? 
- Welke beleidskaders zijn er nu? Welke koers wordt nu gevolgd? 

 
 
De resultaten van de analyse worden dit najaar voorgelegd aan de onze raad. Daarbij besluit de 
raad over het vervolg van het proces, het borgen van de betrokkenheid van de raad en het 
bijbehorend budget. 
 
Op basis van die rapportage (gegevens analysefase) is het mogelijk antwoorden te formuleren op 
de vervolgvragen; 
 

- Welke consequenties zijn er als we ongewijzigd de huidige koers blijven volgen? 
- Welke ambities hebben onze inwoners, ondernemers, politiek en maatschappelijke 

organisaties?  
- Wat voor gemeente willen we zijn? 
- Wat is nodig om dat toekomstbeeld om te zetten in realiteit? 

 
 



   3 

 
 
 
 
Afbakening 
De analyse wordt thematisch beschreven. Deze thema’s zijn: 
 
Economie 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Ruimtelijke omgeving 
Duurzaamheid 
Bestuur 
Cultuur  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu
kaderstellend 

 aan de raad voorgelegd? 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De raad draagt het college op de analysefase uit te voeren. Daarbij wordt wethouder A. Hekker 
aangewezen als bestuurlijk verantwoordelijke. Onze raad wordt dit najaar op de hoogte gesteld 
van de resultaten en beslist dan over de te nemen vervolgstappen inclusief het bijbehorend 
budget. 
 
5. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Met het uitvoeren van de analyses beschikt onze gemeenteraad in het najaar van 2012 over 
antwoord op de vragen; 
 

- Waar staat de gemeente Bergen nu? 
- Welke trends en ontwikkelingen komen op onze gemeente af? 
- Welke beleidskaders zijn er nu? Welke koers wordt nu gevolgd? 

 
6. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Onze gemeenteraad heeft in juni 2011 een motie van D66 aangenomen. Doel van deze motie is 
om inzicht te geven in de demografische ontwikkelingen. In de begroting is deze motie opgenomen 
als het opstellen van een sociale structuurvisie op basis van de demografische gegevens. Voor het 
opstellen van deze structuurvisie is in de begroting geld opgenomen van totaal €150.000, - Voor 
2012 €75.000,- en voor 2013 eveneens €75.000,-.  
 
Bij het uitvoeren van de analysefase en het vervolg (Toekomstvisie Bergen 2040) wordt gebruik 
gemaakt van voornoemde budget. Naar verwachting is voor de eerste analysefase slechts een 
minimaal budget noodzakelijk (€12.000,-). 
  
Binnen het realiseren van de Toekomstvisie Bergen 2040 heeft de gemeente als regievoerder de 
verantwoordelijkheid voor een zorgvuldig proces. De gemeente stelt hiervoor geld en menskracht 
beschikbaar.  

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? (verplicht antwoord) 

Er zijn géén externe subsidiebronnen beschikbaar. 
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7. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Met het uitvoeren van de analysefase beschikt onze raad over het fundament om een realistische 
toekomstvisie voor onze gemeente op te stellen. 
 
 
 
Bijlage: Startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040, versie 2012.010  
 
Bergen, 14 juni 2012  
 
Presidium gemeente Bergen 
 
griffier                                                    voorzitter 
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