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Inleiding 

“Verantwoord en met vertrouwen verder!” is de naam van het coalitieakkoord tussen VVD, 
GroenLinks, CDA en D66.  

Met dit coalitieakkoord nemen wij de bestuurlijke verantwoordelijkheid om onze gemeente in 
financieel zwaar weer door de komende twee jaren van deze raadsperiode te leiden. Verantwoord 
en met vertrouwen verder is de rode draad van dit akkoord. Verantwoord in de zin dat wij ons geen 
buitensporige investeringen kunnen veroorloven. Verantwoord bezuinigen is noodzakelijk. 
Realistisch en dus ook verantwoord investeren willen we als die mogelijkheid er is. Met vertrouwen 
verder betekent dat deze coalitie collegiaal bestuur nastreeft waarin we in goede en minder goede 
tijden op elkaar kunnen rekenen. De ombuigingen die op ons afkomen, plaatsen ons voor moeilijke 
beslissingen. Het is goed te weten dat wij over duidelijke werkafspraken beschikken. 

VVD, GroenLinks, CDA en D66 hebben de afgelopen weken in een constructieve sfeer werkafspraken 
gemaakt. Deze afspraken hebben wij vastgelegd in dit hoofdlijnenakkoord en vormen de basis voor 
onze samenwerking tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. In juni leggen wij de gemeenteraad 
een uitgewerkt voorstel voor ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling in november van dit 
jaar. In november presenteren wij een sluitende meerjarenbegroting. Uw raad ontvangt hierover 
tegelijkertijd met dit hoofdlijnenakkoord een procesvoorstel van het college.  

Onze samenwerking is gebaseerd op vijf uitgangspunten: 

1. Een dienstbaar lokaal bestuur. 
2. Een veilige leefomgeving met voldoende voorzieningen. 
3. Kiezen voor kwaliteit en innovatie. 
4. Een duurzame toekomst. 
5. Een solide financiële huishouding. 

Dit laatste uitgangspunt hangt samen met de resultaten van de financiële stresstest die begin 2012 is 
uitgevoerd en een duidelijk inzicht verschaft in de huidige financiële situatie van de gemeente 
Bergen. De uitkomst laat zien dat de gemeente Bergen over voldoende eigen vermogen beschikt en 
een uitstekende risicobuffer heeft, maar dat de exploitatie zwaar op de begroting drukt. Dat maakt 
dat er weinig beïnvloedbare ruimte is in de begroting en wij iedere investering duidelijk op nut en 
noodzaak moeten toetsen. Wij werken met een meerjarig sluitende begroting, waarbij we de lokale 
lasten voor onze inwoners zo min mogelijk laten stijgen. 

Daarnaast geldt dat wij ons op diverse beleidsterreinen moeten aanpassen aan nieuwe 
ontwikkelingen. Dit kunnen opgelegde bezuinigingen zijn, maar ook nieuwe of aangepaste wetgeving 
vanuit rijk of provincie. De rijksoverheid hevelt de komende jaren een aantal grote taken over naar 
de gemeente. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen. De gevolgen daarvan voor onze inwoners en 
onze begroting zijn nu nog niet precies inzichtelijk te maken, maar stelt het college voor een grote 
uitdaging. Op basis van de gesprekken die we de afgelopen weken met elkaar hebben gevoerd, 
spreken wij het vertrouwen uit dat de partijen in deze coalitie hun verantwoordelijkheid niet uit de 
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weg gaan en ook dan met haalbare en realistische voorstellen komen om passende oplosssingen te 
vinden en de begroting sluitend te krijgen.  

In het licht van de decentralisatieoperaties van het rijk wordt regionale samenwerking nog 
belangrijker. Wij staan positief tegenover regionale samenwerking, maar bewaken altijd scherp het 
belang en de eigenheid van onze gemeente voordat we bepaalde onderdelen van onze organisatie 
regionaliseren. Alleen als er een aantoonbaar voordeel te behalen valt bij regionale samenwerking 
participeren we hierin.  

Wij onderschrijven het belang van het eerder ingezette traject om te komen tot een toekomstvisie 
voor onze gemeente. Ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingskrimp maken het noodzakelijk dat 
we niet alleen beleid maken voor deze raadsperiode, maar ook naar de middellange en lange termijn 
kijken. Wij willen de toekomstvisie vaststellen in de tweede helft van 2013.  

Professionalisering van het openbaar bestuur is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Dat geldt 
voor raadsleden, maar zeker ook voor wethouders. Wij stellen daarom voor om in samenspraak met 
de raad voor de volgende verkiezingen een wethouderscompetentieprofiel op te stellen dat politieke 
partijen kan helpen bij de keuze voor hun wethouderskandidaat, maar ook kan dienen als basis voor 
evaluatiegesprekken tussen de raadsfracties en wethouders. 

We gaan verantwoord en met vertrouwen verder. Het college bestaat vanaf nu uit vier wethouders 
(3,8 fte). Dat is nodig om de gebleken kwetsbaarheid te beperken en omdat er flinke uitdagingen op 
het gemeentebestuur van Bergen afkomen. De decentralisaties van de Wet werken naar vermogen, 
de jeugdzorg en (delen van de) AWBZ en de regionale samenwerking met acht gemeenten in de regio 
Alkmaar vragen tijd, inzet en volle aandacht van het bestuur. Met de vernieuwde samenstelling van 
het college gaan we deze uitdaging met vertrouwen aan. 

Dit coalitieakkoord is een nieuw akkoord waarbij onderdelen uit beleidsprogramma’s van het 
voorgaande akkoord zijn herijkt en nieuwe zijn toegevoegd.  
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Hoofdstuk 1: Bezuinigingen 

De gemeente Bergen heeft vorig jaar 1,7 miljoen euro bezuinigd door voornamelijk technische 
maatregelen. Tijdens deze bezuinigingsronde is de begroting zorgvuldig onderzocht om 
onderuitputting op te sporen en is ook het investeringsschema kritisch tegen het licht gehouden. 

De ruimte om te bezuinigen op niet-wettelijke taken is beperkt, de beïnvloedbare ruimte bedraagt 
nog geen 5 miljoen euro. Als bijlage bij dit akkoord zijn de door ons voorgestelde bezuinigingen 
uitgewerkt. Voordat we de belangrijkste bezuinigingen nader toelichten hechten wij er aan om te 
vermelden, dat bij het opstellen van dit coalitieakkoord nog niet bekend is of en zo ja welke extra 
bezuinigingsmaatregelen voor gemeenten door de rijksoverheid worden ingezet. Vooruitlopend op 
de uitkomsten van deze maatregelen, hebben we rekening gehouden met een korting van                    
€ 1.000.000 op de uitkering uit het Gemeentefonds. 

Personeel 

Er is sinds 2006 41,5 fte op het personeel bezuinigd, ruim vijftien procent van ons totale 
personeelsbestand. Daarmee zit er weinig rek meer in de organisatie. Vermindering is alleen mogelijk 
bij rigoureus schrappen in de taakuitvoering en daartoe zien wij op dit moment geen mogelijkheden. 
Wel wordt steeds gekeken naar verbetering van de bestaande processen door o.a. invoering van de 
‘LEAN’ methode en waar nuttig en mogelijk regionaal organiseren van taken (maar ook hier gaat de 
kost voor de baat uit). 

Met de decentralisaties komt er bovendien meer werk af op onze gemeente. Ook daarvoor is 
gekwalificeerd en gemotiveerd personeel cruciaal. Daarnaast is ook behoefte aan extra capaciteit bij 
aantal specifieke onderdelen (zoals handhaving openbare orde, voorkomen alcoholgebruik onder 16, 
rookverbod) en brengt het uitvoeren van de bezuinigingen zelf ook veel werk met zich mee. Tot slot 
hebben wij dienstverlening hoog in het vaandel staan en willen daarin de komende jaren investeren. 
Dat kan alleen als we gekwalificeerd personeel hebben om die diensten te leveren.  

Een verdere inkrimping op ons personeel is op dit moment dus niet verantwoord en is daarom niet 
opgenomen in dit akkoord.  

Wijkgericht werken 

Wijkgericht werken is inmiddels ingebed in onze gemeentelijke organisatie en maakt integraal 
onderdeel uit van onze manier van werken. Wij blijven het wijkgericht werken hanteren als leidraad 
voor ons handelen. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het wijkgericht werken beter georganiseerd 
kan worden en de beschikbare middelen effectiever ingezet kunnen worden.  

Bibliotheken 

De drie vestigingen van de bibliotheek in onze gemeente ontvangen bij elkaar jaarlijks € 800.000 
subsidie. Een substantieel bedrag voor een voorziening die belangrijk is. Kortingen op deze bijdrage 
zijn echter niet te vermijden. Een fundamentele discussie over de vraag welk aanbod noodzakelijk en 
gewenst is in een samenleving waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van digitale middelen 
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moet daarom naar onze mening gevoerd gaan worden. Ook scherpe keuzes over welk aanbod voor 
welke doelgroepen beschikbaar moet blijven, kunnen we niet langer uit de weg gaan. Daarnaast 
moet de vraag waar en hoe de bibliotheek haar diensten aanbiedt op korte termijn besproken en 
beantwoord worden. 

Wij willen het aanbod in de drie kernen Schoorl, Bergen en Egmond behouden, maar constateren dat 
het handhaven van drie volwaardige vestigingen op termijn onhoudbaar is. Onze inzet is dat er ten 
minste één volwaardige vestiging moet blijven bestaan met daarnaast twee servicepunten in de 
andere kernen. 

Wij zoeken in overleg met de bibliotheek naar mogelijkheden om het aanbod beter aan te laten 
sluiten op de vraag en zo efficiënt mogelijk te organiseren. Daarnaast willen wij onderzoek laten 
doen naar andere verdienmodellen.  

Basisonderwijs 

Bergen is een vergrijzende gemeente met een krimpende bevolking. Dit wordt nu al zichtbaar op de 
basisscholen in onze gemeente. Steeds meer lokalen komen leeg te staan en steeds meer scholen 
worden bedreigd met opheffing. Met name in Schoorl en Groet is de situatie op korte termijn 
zorgelijk. In Groet dreigt een basisschool al in 2014 haar deuren te moeten sluiten. Wij werken aan 
een scholenplan in overleg met de schoolbesturen. Uiteindelijk willen we hiermee komen tot een 
toekomstbestendige oplossing voor ons primair onderwijs. Ons uitgangspunt is daarbij dat in de 
dorpen waar nu basisonderwijs wordt aangeboden tenminste één basisschool blijft bestaan. Het 
realiseren van een brede school tussen Schoorl en Groet ondersteunen wij niet vanwege het 
teruglopende aantal leerlingen en het ontbreken van een geschikte locatie.  

Naast de wettelijk verplichte onderhoudskosten aan de schoolgebouwen, levert de gemeente 
jaarlijks een extra bijdrage van ongeveer € 200.000. In overleg met de basisscholen wordt dit extra 
bedrag in de komende vier jaar, beginnend in 2013 afgebouwd. 

We spreken de bereidheid uit om incidenteel te investeren als we daarmee kunnen bijdragen aan de 
doelstelling om in elk dorp een basisschool te behouden. 

Subsidies 

Van de beperkte beïnvloedbare ruimte die onze begroting kent bestaat een groot deel uit subsidies. 
We ontkomen er daarom niet aan ons subsidiebeleid kritisch onder de loep te nemen. Dat doen we 
in twee stappen. Allereerst leggen we alle organisaties die subsidie ontvangen een taakstellende 
bezuiniging op van tien procent beginnend in het jaar 2013. We bekijken in goed overleg met deze 
organisaties hoe de bezuiniging kan worden ingevuld. Daarnaast willen we in 2012 en 2013 ons 
subsidiebeleid herijken en waar nodig en mogelijk hervormen. Doel is om de samenhang tussen 
programma’s, beleidsdocumenten en soort bekostiging nog verder te verbeteren en als gemeente 
onze regierol te versterken.  
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Hoofdstuk 2: Investeringen 

Ondanks de noodzaak tot bezuinigen willen we ook blijven investeren in ontwikkelingen die wij 
belangrijk vinden. Over sommige van deze investeringen heeft al besluitvorming plaatsgevonden, 
over andere moet dat de komende twee jaar gebeuren. Sommige investeringen moeten mogelijk 
later of anders plaatsvinden. Om daarover uitsluitsel te kunnen geven laten we de komende 
maanden ons investeringsschema nogmaals onderzoeken. Een uitgewerkt voorstel voor een herijking 
van het investeringsschema presenteren wij bij de programmabegroting 2013. 

Vanaf 2013 willen wij voor de dekking van nieuw beleid onderzoek doen naar de mogelijkheden voor 
het instellen van een investeringsplafond.  

Nieuw Kranenburg 

De bouw van een nieuw museum bij Kranenburgh is inmiddels in volle gang. Oplevering van het 
nieuwe museum staat gepland in 2013. Wij ondersteunen het streven om te komen tot een nieuw 
museum en beschouwen realisatie ervan als een belangrijke verrijking van het culturele aanbod in 
onze gemeente. Gezien de nijpende financiële situatie waarin we ons bevinden is het 
investeringsbedrag dat in onze begroting is opgenomen taakstellend. Dat geldt ook voor het bedrag 
dat we jaarlijks hebben opgenomen voor de exploitatie van het nieuwe museum.  

Accommodaties 

Door de vergrijzing en krimp staan de voorzieningen in onze gemeente onder druk. Wij vinden het 
van groot belang om in deze raadsperiode te komen tot een toekomstbestendig 
accommodatiebeleid en willen indien noodzakelijk investeren om hier vorm aan te geven.  

Voor een jongerenvoorziening in Egmond-Binnen is al eerder € 300.000 opgenomen in onze 
begroting. Wij willen in deze raadsperiode komen tot besluitvorming over deze voorziening. Een 
eerste stap hierin is een onderzoek naar een aantal varianten. Ook hier is het beschikbare budget 
taakstellend. 

In de kern Bergen willen we komen tot de ontwikkeling van een woonservicezone bij de Marke. 
Binnen de woonservicezone wil de gemeente financieel bijdragen aan het realiseren van een 
volwaardige multifunctionele accommodatie ter vervanging van de bestaande activiteiten bij T&O en 
op het Binnenhof. Deze ontwikkeling moet budgetneutraal worden uitgevoerd.  

In Schoorl is na de brand in de Blinkerd een prachtige nieuwe sporthal gebouwd. We willen de 
verdere invulling van de voorzieningen in de Blinkerd voortvarend oppakken. In 2013 moet hierover 
een definitief besluit worden genomen. Uitgangspunt is daarbij dat de activiteiten die op dit moment 
plaatsvinden in de Oorsprong worden ondergebracht in deze nieuwe multifunctionele 
accommodatie. Doelstelling is om de activiteiten uit de Oorsprong in september 2013 definitief over 
te dragen naar de Blinkerd. Bij de uitwerking van de plannen voor het overbrengen van de 
activiteiten van de Oorsprong naar De Blinkerd hechten wij er aan dat er aandacht is voor een 
voorziening voor jongeren. Ook moet er aandacht zijn voor het parkeren bij De Blinkerd. Om dit 
mogelijk te maken zijn wij bereid eenmalig maximaal € 1.000.000 te investeren in de Blinkerd. De 
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structurele exploitatielasten van de nieuwe voorzieningen mogen niet hoger zijn dan die van de 
huidige voorzieningen.  
 
We vinden het belangrijk om in Egmond aan Zee na de sluiting van het zwembad een nieuwe 
voorziening (natte en/of droge voorziening) te realiseren. Het alternatievenonderzoek naar die 
voorziening is in een afrondende fase. Gekeken wordt naar de mogelijkheden om op het 
Watertorenterrein een regionaal zwembad te realiseren of een natte en/of droge familievoorziening. 
Ook worden de mogelijkheden onderzocht om bij hotel Zuiderduin een zwembad te realiseren. Wij 
vinden het realiseren van een voorziening van groot belang, maar kijken voor financiering ervan ook 
nadrukkelijk naar de markt. De gemeente zal een zwembad niet voor eigen rekening en risico 
financieren en exploiteren.  

Gemeentehuis 

Er wordt al jarenlang gesproken over de (vernieuw)bouw van ons gemeentehuis. De afgelopen twee 
jaar is een uitermate zorgvuldig proces doorlopen om te komen tot de keuze voor een nieuw te 
bouwen gemeentehuis op Elkshove. Wij willen die zorgvuldigheid ook als leidraad nemen voor de 
toekomstige besluitvorming. De tijdelijke huisvesting op de JL4 voldoet niet meer aan de huidige 
normen en ons uitgangspunt is dan ook dat een definitief besluit over dit onderwerp niet langer 
vooruit geschoven kan worden en in deze raadsperiode genomen moet worden. Een dit jaar op te 
stellen Programma van Eisen (PvE) moet daarbij leidend zijn. Op basis van dit PvE moet de raad een 
keuze maken voor definitieve huisvesting. In alle gevallen is een forse investering niet te vermijden. 
Een definitief besluit willen wij in 2013 nemen.     

Hoofdstuk 3: Investeren in de leefomgeving 

De afgelopen twee jaren is voortvarend gewerkt aan het vaststellen van een aantal grote 
bestemmingsplannen. Het verder actualiseren van de bestemmingsplannen wordt voortgezet, zodat 
deze in 2013 kunnen worden vastgesteld. De achterstanden bij principeverzoeken en 
bouwaanvragen zijn grotendeels weggewerkt. Vanuit het oogpunt van dienstverlening blijven wij 
inzetten op een spoedige en correcte afhandeling van dergelijke aanvragen.  

Er loopt op dit moment een groot aantal projecten in verschillende kernen: Mooi Bergen, Schoorl 
Klopt, Ontwerp ons Derp, structuurvisie Bergen aan Zee en project Lamoraal (structuurvisie Egmond 
aan den Hoef). Wij vinden het belangrijk om aan te geven op welke manier we met deze projecten 
willen omgaan. 

Mooi Bergen. Voor de ontwikkeling van het centrum van Bergen is in november 2011 een 
grondexploitatie vastgesteld. Wij willen de centrumontwikkeling verder oppakken en uitvoering 
geven aan de door de raad vastgestelde structuurvisie. De kosten die gemoeid zijn met dit project 
zijn al opgenomen in de begroting.  

Schoorl Klopt. Door nieuwe ontwikkelingen moeten we de uitgangspunten uit 2009 herzien. De 
herijkte uitgangspunten leiden tot een herzien masterplan dat we in 2012 aan de gemeenteraad 
voorleggen. Wij zijn bereid een bijdrage te leveren voor de realisatie van het project.  
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Ontwerp ons Derp. Wij ondersteunen de eerder ingezette lijn voor de verdere uitwerking van 
Ontwerp ons Derp. Concreet betekent dit dat we deze raadsperiode geen structuurvisie opstellen, 
maar ons richten op de herinrichting van de Werf en de invulling van het Watertorenterrein (zie 
hierover meer onder Accomodaties). De herontwikkeling van de Bowlinglocatie wordt betrokken bij 
de herinrichting van de Werf. Streven is om het bestemmingsplan voor deze locatie nog in deze 
raadsperiode vast te stellen. Voor de herinrichting van de Werf is een taakstellend bedrag van            
€ 500.000 opgenomen in de begroting.  

Structuurvisie voor Bergen aan Zee. Deze structuurvisie gaat binnenkort de inspraakprocedure in. 
Als de structuurvisie na de zomer is vastgesteld willen we de eerste schetsen voor de 
centrumontwikkeling van het dorp verder uitwerken in overleg met de inwoners van Bergen aan Zee 
en de in het gebied aanwezige marktpartijen.  

Project Lamoraal. Het keuzeboek voor het project Lamoraal, een opmaat voor de structuurvisie van 
Egmond aan den Hoef, is in concept afgerond. Het was de bedoeling dit document in juni te 
presenteren aan de inwoners van het dorp en de gemeenteraad. Wij stellen deze presentatie uit tot 
oktober 2012. Dit uitstel is bedoeld om Egmondia en Zeevogels de ruimte te geven te komen tot het 
vinden van een geschikte fusielocatie tussen Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Deze 
inspanning beperkt zich tot de locatie Delverspad. Eerder genoemde locaties tussen de dorpen, zoals 
Tijdverdrijfslaan en het AZC terrein zijn daarmee van de baan.  

Plankosten voor bovengenoemde projecten nemen we op in de programmabegroting 2013. Voor de 
uitvoeringskosten ramen we voor deze projecten in deze raadsperiode geen middelen. Voor Schoorl 
Klopt zijn wij bereid eenmalig een beperkte bijdrage beschikbaar te stellen. Meer duidelijkheid over 
de hoogte van deze bijdrage hopen wij u bij de begroting 2013 te kunnen geven. 

Hoofdstuk 4: Overige beleidsterreinen 

Landschapsbeleid 

De gemeenteraad heeft vorig jaar het Landschapsontwikkelingsplan opgesteld. In 2012 willen we een 
landschapscoördinator aanstellen om de ruimtelijke kwaliteit van erven te verbeteren. 
Aanvragen tot bedrijfsuitbreiding worden zoals afgesproken in het lokale beleid en de provinciale 
richtlijnen hierover (uitbreiding van het agrarisch bouwvlak tot een maximum van 1,5 hectare) 
serieus in behandeling genomen. De maatregelen zijn namelijk ook opgenomen in dit plan om zorg te 
dragen voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing als agrariërs de wens hebben om hun bedrijf 
uit te breiden. De gemeente stelt deze middelen juist ook beschikbaar om te informeren en 
adviseren over de landschappelijke inpassing bij dergelijke veranderingen en agrariërs daardoor te 
ontzorgen.  

Parkeerbeleid 

Wij komen in 2012 met een voorstel voor gastvrij parkeerbeleid in onze gemeente. Hieronder 
verstaan wij dat inwoners en bezoekers zich welkom voelen in onze gemeente en comfort ervaren als 
het om parkeren gaat. Dit kan op verschillende manieren: mobiel betalen van je parkeerticket, 
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verbetering in de informatie over de bereikbaarheid door het parkeer route informatie systemen 
(PRIS) en het realiseren van fietsparkeerplaatsen voor elektrische fietsen. Daarnaast wordt nagegaan 
of het mogelijk is parkeergelegenheid aan recreanten (langparkeerders) aan de randen van de 
dorpskernen aan te bieden en wordt de aanleg van een transferium overwogen. 

Dierenwelzijnsbeleid 

De raad heeft het college kort geleden opdracht gegeven in deze raadsperiode dierenwelzijnsbeleid 
op te stellen. Wij nemen die opdracht graag aan. Het onderwerp hebben wij daarom apart belegd bij 
één van onze wethouders. Wij ondersteunen het realiseren van een dierenasiel op het grondgebied 
van Bergen. In samenwerking met de gemeente Alkmaar wordt geprobeerd een gezamenlijke 
bijdrage vanuit de regio te realiseren. Uitgangspunt voor Bergen en Alkmaar is om de 
regiogemeenten een derde van de realisatiekosten bij te laten dragen. Daarnaast is in het 
bestuurlijke overleg tussen de dierenbescherming en de gemeenten Bergen en Alkmaar afgesproken 
dat er wordt gezocht naar andere kostendragers, mede om de exploitatiekosten zo laag mogelijk te 
houden.  

Glasvezelkabelnet 

Het realiseren van een glasvezelkabelnet achten wij van groot sociaal en economisch belang. Voor 
onze inwoners kan een glasvezelnet, als alternatief voor het huidige kabelnet, een aanzienlijke 
uitbreiding van mogelijkheden en besparing van kosten opleveren. Deze verbindingen gaan een grote 
rol spelen bij het Nieuwe Werken en in de zorg van de toekomst. Daarnaast maken ze een 
intensievere interactie tussen groeperingen binnen en buiten onze gemeente mogelijk. Investeringen 
in een glasvezelkabelnet kunnen door private partijen worden opgepakt, waarbij wij bereid zijn deze 
ontwikkeling te faciliteren, bijvoorbeeld bij vergunningverlening. Mocht er een coöperatie worden 
opgericht die gaat investeren in een glasvezelkabelnet overwegen wij daarin te participeren, mits er 
aantoonbaar verdienmogelijkheden zijn. 

Duurzaamheid 

Ook in financieel moeilijke tijden vinden wij het belangrijk om te blijven investeren in milieu en 
duurzaamheid. Dat doen we door de bestaande middelen voor milieubeleid anders en effectiever in 
te zetten. Het afgelopen jaar is er duurzaamheidsbeleid opgesteld. Wij reserveren incidenteel             
€ 350.000 voor duurzaamheidsbeleid voor de komende vier jaar. Hiermee willen we bijdragen aan de 
oprichting van een Duurzame Energie Maatschappij Regio Alkmaar (DEMRA) en 
haalbaarheidsonderzoeken naar het opwekken van duurzame energie financieren. Ook willen we 
onze inwoners de mogelijkheid bieden een duurzaamheidslening af te sluiten. Tot slot vinden we het 
van belang om Bergen te profileren als duurzame kustgemeente. Om dat te bereiken reserveren we 
geld voor het halen van het Green Key en ECO XXI keurmerk waarmee wij ook ondernemers willen 
stimuleren duurzaam te ondernemen. Ook willen we in 2014 de titel FairTrade gemeente halen. 
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Dienstverlening 

Dit jaar is de gemeente begonnen met het project ‘Gemeente Bergen op weg naar de top in 
dienstverlening’. Met het project geven wij uitvoering aan de visie op dienstverlening zoals door de 
Raad vastgesteld in februari 2012. Met het project willen wij een optimaal functionerend 
klantcontactcentrum (KCC) realiseren, van waaruit in 2015 tachtig procent van alle vragen aan de 
gemeente en andere overheden kunnen worden afgehandeld. Daartoe wordt o.a. de kwaliteit van de 
website verhoogd en de digitale dienstverlening geoptimaliseerd. Voor 2013 en 2014 zijn hiervoor 
middelen gereserveerd.  

Hoofdstuk 5: Inkomsten 

Om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren is het voor de gemeente noodzakelijk 
extra inkomsten te genereren. Ook de lokale lasten zullen stijgen, maar wij willen bij het verhogen 
van de inkomsten onze eigen inwoners zoveel als mogelijk ontzien. Wij presenteren bij de 
behandeling van de begroting 2013 een sluitend meerjarenperspectief. 

Wij willen voor ongeveer twee miljoen aan extra inkomsten realiseren. 

Parkeren 

Dat willen we allereerst doen door de parkeertarieven in de gemeente te verhogen naar een 
uurtarief van € 1,80. Ook stellen wij voor het betaald parkeren jaarrond te maken. De eerste 
parkeervergunning blijft voorlopig gratis. Op die manier voorkomen wij dat de lasten voor de 
betreffende inwoners onevenredig stijgen. Het tarief voor andere parkeervergunningen, waaronder 
tweede parkeervergunningen, verhogen wij wel. Deze maatregelen leveren samen ongeveer  
€ 1,4 miljoen op.  

Toeristenbelasting 

Wij stellen voor de toeristenbelasting met € 0,15 per persoon per nacht te verhogen naar € 1,45. Dit 
is een tarief dat redelijk is in vergelijking met de tarieven die in andere kustgemeenten wordt 
gevraagd. Hiermee wordt ongeveer € 150.000 aan extra inkomsten gerealiseerd. In 2012 
onderzoeken wij de mogelijkheden om te differentiëren in tarieven door deze afhankelijk te maken 
van de gemiddelde overnachtingsprijs per categorie (van camping tot 5 sterrenhotel), zodat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  

Lokale lasten 

De gemeente Bergen kent hoge lokale lasten in vergelijking met de ons omringende gemeenten. 
Daarvoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Het OZB-tarief is gelijk aan het landelijk gemiddelde, 
maar de gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente is hoger, waardoor de OZB relatief hoog uitvalt. 
De OZB willen wij verhogen met maximaal het inflatiecijfer. 

Ook de rioolheffing is hoger dan gemiddeld in het land. Dat komt door de uitgestrektheid van onze 
gemeente, door de inhaalslag die de afgelopen jaren gemaakt is in de kern Bergen en door de 
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investeringen die er zijn gedaan om de wateroverlast in Egmond aan Zee te bestrijden. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat het zoveel mogelijk zandvrij houden van straten en wegen van groot belang is 
voor de kwaliteit van het riool. Met andere woorden: meer vegen betekent minder rioolproblemen. 
Wij kiezen voor gedeeltelijke doorbelasting van de veeg- en baggerkosten. Dit levert ongeveer  
€ 400.000 per jaar op en de rioolheffing wordt hiermee kostendekkend. Per aansluiting (huishouden) 
komt dit neer op een stijging van de rioollasten met ongeveer € 25 per jaar. Als de financiële ruimte 
het toelaat, wordt de stijging gefaseerd ingevoerd.  

Naast de stijging van de inkomsten zoals hierboven beschreven laten wij op dit moment onderzoek 
doen naar de leges die wij vragen voor diensten die wij verlenen. Bij de begrotingsbehandeling 2013 
komen wij met een voorstel om de leges meer kostendekkend te maken.  

Financieel meerjarenperspectief 

Dit hoofdlijnenakkoord biedt een solide basis voor samenwerking tussen onze partijen. Er is een 
evenwichtige balans gevonden tussen nieuwe investeringen, bezuinigingen en extra inkomsten. 
Bovenstaande maatregelen leveren voor de komende jaren bovendien een licht positief 
meerjarenperspectief op.  

 

  2013 2014 2015 2016 

Stand begrotingsaldo per 12 april 2012 -116.000  389.000  237.000  233.000  
Autonome ontwikkelingen -1.965.000  -2.428.000  -2.891.000  -2.983.000  
Begrotingstekort zonder maatregelen -2.081.000  -2.039.000  -2.654.000  -2.750.000  
          
Bezuinigingen 799.000  979.000  1.246.000  1.425.000  
Extra middelen voor investeringen -609.000  -768.000  -229.000  -592.000  
Extra inkomsten 1.955.000  1.955.000  1.955.000  1.955.000  
Begrotingssaldo op basis van dit akkoord 64.000  127.000  318.000  38.000  
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Bergen, 1 mei 2012 

 

 

----------------------------------- 

Namens de VVD, de heer R.U. Smit 

 

 

----------------------------------- 

Namens GroenLinks, de heer P. Edelschaap     

 

 

----------------------------------- 

Namens CDA, de heer J. Mesu  

 

  

----------------------------------- 

Namens D66, mevrouw A. de Ruiter 

 

 

 


