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1. Inleiding 
 
 
Voor u ligt de Tussentijdse Rapportage 2013. 
De Tussentijdse Rapportage 2013 (TR 2013) geeft inzage in de voortgang van de werkzaamheden 
om de vastgestelde beleidsdoelen te realiseren. Uw raad wordt geïnformeerd over de 
afwijkingen in de beleidsuitvoering en de financiën. Alle mutaties tot en met 2 juli 2013 zijn 
verwerkt. 
 
Onderstaand het totaaleffect op het begrotingssaldo van de mutaties raadsbevoegdheid van de 
TR 2013. 
 

  € 1 =1000               

  2013   2014   2015   2016   

Totaal saldo raad 482  V 19  V 48  N 109  V 

inzet stelpost ombuigingen bij TR 2013         57  V     

Totaal 482  V 19  V 9  V 109  V 

 
 
Het grote voordeel in 2013 wordt vooral veroorzaakt door een aantal mutaties in programma 7 
waarvan de structurele doorwerking in de PPN 2014 is opgenomen maar de jaarschijf 2013 nu 
nog in de TR 2013 wordt opgevoerd. Het gaat hier om de volgende mutaties. 
 
aut 7 .6 7.6 Dividend BNG en GKNH S 92  V 

aut 7 .7 OZB eigenaren niet woning meeropbrengst 
ingevolge waardeontwikkeling 

S 166  V 

aut 7 .8 OZB gebruikers niet woning meeropbrengst 
ingevolge waardeontwikkeling 

S 135  V 

aut 7 .9 OZB eigenaren woning meeropbrengst 
ingevolge waardeontwikkeling 

S 111  V 

   Totaal  504 V 

 
 
Inmiddels is ook de meicirculaire 2013 ontvangen. Hieruit en uit overige bronnen zoals informatie 
vanuit het ministerie van BZK en de VNG blijkt dat er weinig ruimte over blijft voor nieuw beleid 
cq lastenverlichting. Vanaf 2014 zijn nog aanvullende ombuigingen te verwachten. Op dit 
moment wordt gesproken over een bedrag aan ombuigingen van € 6 miljard. 
Zie voor de saldogevolgen van de meicirculaire 2013 het financieel overzicht in paragraaf 3.  
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Leeswijzer:  
 
Paragraaf 2 
In §2 zijn de scores op de beleidsuitvoering getoond door middel van het door uw raad gewenste 
stoplicht model.  
 
Groen  = Alles loopt conform planning 
Oranje  = Melden aan uw raad, het college kan bijsturen op planning cq budget 
Rood  = Melden aan uw raad, bijsturen op planning budget via uw raad 
 
Paragraaf 3 
In § 3 is de financiële samenvatting weergegeven door middel van een overzicht van het 
financiële vertrekpunt, een overzicht van de financiële mutaties en de wijzigingen in het 
investeringschema 2013. 
 
Per programma 
Per programma is indien van toepassing een korte toelichting gegeven op de oranje en rode 
scores betreffende de beleidsuitvoering. 
 
Ook wordt per programma indien van toepassing een toelichting gegeven op de voortgang van 
projecten.  
 
Daarna wordt een tabel getoond met het overzicht van de financiële mutaties en daar waar nodig 
een korte toelichting op de mutaties. 
 
Conform de nieuwe verordening ex artikel 212 wordt op uw verzoek alleen een toelichting op de 
financiële mutaties gegeven als het saldo van de wijzigingen meer afwijkt dan €50.000 voordelig 
of nadelig per programma. 
 
Weerstandsvermogen 
Paragraaf A is opgenomen met een geactualiseerde de stand van zaken betreffende de risico’s en 
het weerstandsvermogen. 
 
Bijlagen: 
Tenslotte volgt een aantal bijlagen met extra informatie waaronder mutaties investeringsschema 
2013, een actueel overzicht stand reserves en voorzieningen en de stand van zaken 
amendementen en moties 
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2. Samenvatting Beleidsuitvoering 
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3. Samenvatting Financiën 
 

 
 
 
Er is in verband met de nog te verwachten ombuigingen vanuit het rijk voorlopig weinig tot geen 
ruimte voor nieuw beleid of lastenvermindering. De nog aanzienlijke stelpost in 2014 ontstaat 
vanwege de vreemde piek in het acres 2014 en zal naar verwachting van het ministerie van BZK 
en de VNG bij de septembercirculaire 2013 bijna geheel zijn verdwenen. Vandaar dat wij 
voorstellen om de stelpost zoveel mogelijk in takt te laten in afwachting van de 
septembercirculaire 2013. 
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Samenvatting financiële mutaties Tussentijdse Rapportage 2013  
1 =1.000 omschrijving I/S 2013   2014   2015   2016   

aut 1 .1  Jaarlijkse meerjarige herijking loonsom 
College 

S 19  N 13  N 12  N 12  N 

aut 2 .1 Kapitaallasten wijzigingen P2 S 8  V 33  V 4  N 22  N 

aut 2 .2 Afboeken activa naar aanleiding van 
onderzoek 

S 88  N 24  V 23  V 5  V 

nb 2 .3 Afboeken boekwaarde Watertorenterrein S 95  V 95  V 95  V 95  V 

aut 4 .1 Onderzoeken sanering Oosterdijk I 35  N 30  N 0    0    

aut 4 .2 Kapitaallasten wijzigingen P4 S 21  V 59  V 58  V 57  V 

aut 4 .3 Voltooiing restauratie Oude Hof I 25  N 0    0    0    

aut 5 .1 Extra kosten baggeren I 60  N 0    0    0    

aut 5 .2 Aanpassing DVO met HVC S 0    0    0    0    

aut 5 .3 Kapitaallasten wijzigingen P5 S 95  V 60  N 55  V 52  V 

aut 5 .4 Storting/onttrekking egalisatievoorziening 
Riool 

S 24  N 39  N 1  V 1  V 

aut 5 .5 Afboeken activa naar aanleiding van 
onderzoek 

S 238  N 13  V 13  V 13  V 

aut 5 .6 Betreft inzet van reserve Mooi Bergen 
herinrichting centrum. 

I 0    242  V 0    0    

aut 6 .1 Kapitaallasten wijzigingen P6 S 0  V 2  V 0  N 0  N 

aut 7 .1 Onderzoekskosten Twijnstra Gudde 
gemeentehuis 

I 0    0    0    0    

aut 7 .2 Hondenbelasting lagere opbrengst I 23  N 0    0    0    

aut 7 .3 Extra opbrengsten forensenbelasting nakohier 
2010 

I 138  V 0    0    0    

nb 7 .4 Opheffen Nuon reserve I 0    0    0    0    

aut 7 .5 Afboeken activa naar aanleiding van 
onderzoek 

S 20  N 1  V 1  V 1  V 

aut 7 .6 7.6 Dividend BNG (149.994 aandelen) en 
GKNH 

S 92  V 0    0    0    

aut 7 .7 OZB eigenaren niet woning meeropbrengst 
ingevolge waardeontwikkeling 

S 166  V 0    0    0    

aut 7 .8 OZB gebruikers niet woning meeropbrengst 
ingevolge waardeontwikkeling 

S 135  V 0    0    0    

aut 7 .9 OZB eigenaren woning meeropbrengst 
ingevolge waardeontwikkeling 

S 111  V 0    0    0    

aut 7 .10 Herberekening rentetoevoeging reserves S 11  N 13  V 13  V 14  V 

aut 7 .11 Jaarlijkse meerjarige herijking loonsom 
ambtelijk 

S 99  N 83  N 92  N 99  N 

aut 7 .12 Actualisering renteomslag S 156  V 21  N 59  N 37  N 

aut 7 .13 Kapitaallasten wijzigingen P7 S 6  V 37  V 16  V 16  V 

aut 7 .14 Aanpassing kapitaallasten rentecomponent S 237  N 254  N 155  N 144  N 

aut 7 .15 Invoering BGT (basiskaart grootschalige 
topografie) 

S 18  N 0    0    0    

aut 7 .16 Uitname algemene reserve i.v.m onderzoek 
activa < € 75.000 

I 354  V 0    0    0    

aut 7 .17 Opheffen reserve Reorganisatie I 0    0    0    0    

nb 7 .18 Opheffen stelpost gemeentehuis 2016 en 
verder 

S 0    0    0    170  V 

      subtotaal   482  V 19  V 48  N 109  V 

nb 7 .19 Inzet stelpost ombuigingen I 0    0    57  V 0    

      Totaal   482  V 19  V 9  V 109  V 

 



 

 

Gevolgen voor de kapitaallasten van de wijzigingen in het investeringsschema 2013-2016 (+ = nadeel, - = voordeel) 
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Programma 1. Inwoners en bestuur 
 

Portefeuillehouder: Hetty Hafkamp / Jan Mesu / Aletta Hekker 

 
Korte toelichting oranje en rode scores op de voortgang beleidsuitvoering 
 

1a Gemeentehuis  

De oorspronkelijke planning ging uit van de besluitvorming over het gemeentehuis door de 
raad op 27 juni 2013. In de raadsvergadering van 20 juni is raadsbreed een motie aangenomen, 
waarin ons college wordt opgedragen om direct na het zomerreces met een voorstel te 
komen voor de noodzakelijke ingrepen op JL4 voor de komende 2-5 jaar op basis van het RI&E 
rapport. Daarnaast dienen wij  college een startnotitie aan te leveren waarin de 
mogelijkheden tot samenwerking in de regio en het effect daarvan op de huisvesting van het 
bestuur, de ambtelijke organisatie alsmede de dienstverlening zijn beschreven, manieren om 
de dienstverlening optimaal in te richten met als uitgangspunt dichtbij en digitaal.  Verder 
moet het decentraal vergaderen in de drie kernen door raad en commissies in plaats  van in de 
Beeck, worden onderzocht. Bij het onderzoek dat in de startnotitie moet worden uitgewerkt, 
dient gebruik gemaakt te worden van participatie door inwoners en andere 
belanghebbenden. 
 
1b Brandweerkazerne Bergen  
De huidige brandweerkazerne in de kern Bergen voldoet al enige tijd niet meer aan de 
normen. Hierdoor is nieuwbouw noodzakelijk. Het streven is om de nieuwe brandweerkazerne 
in de kern Bergen met ingang van 2015 operationeel te hebben. Op 1 januari 2015 worden de 
lokale brandweerkorpsen onderdeel van de Regionale Brandweer. 
 In augustus 2013 wordt door de Regionale Brandweer aangeven welk bestuurlijk programma 
van eisen gaat gelden voor de nieuwbouw. Hierin staat beschreven welke taken in de 
toekomst verricht moeten worden door het korps Bergen en welke voertuigen daar bij horen. 
Op basis hiervan start de planontwikkeling voor nieuwbouw.  
 
1c Regionale samenwerking 
Conform de aangenomen motie van de raad, heeft het college een bestuursopdracht 
vastgesteld. Deze bestuursopdracht is inmiddels door alle betreffende colleges vastgesteld en 
vertaald in een projectplan. Doel is om begin 2014 met voorstellen in de richting van uw raad 
te komen over mogelijkheden van ambtelijke samenwerking. Inmiddels heeft uw raad een 
vakcommissie regionale samenwerking ingesteld die iedere maand bijeen zal komen. 
 
 
Financiële mutaties 
1 =1.000 omschrijving I/S 2013   2014   2015   2016   

aut 1 .1  Jaarlijkse meerjarige herijking loonsom 
College 

S 19  N 13  N 12  N 12  N 

 
Toelichting financiële mutaties 
Bij saldo mutaties minder dan € 50.000,- positief of negatief binnen een programma wenst uw 
raad geen verdere toelichting.  



 

Tussentijdse Rapportage 2013 
versie 02-07-2013 voor raad 26-09-2013 

20 

Programma 2. Samenleving 

 
Portefeuillehouder: Jan Mesu / Cees Roem / Aletta Hekker 

 
Korte toelichting oranje en rode scores op de voortgang beleidsuitvoering 
 
2.a  Toekomstvisie Bergen 2040 
Door de gezamenlijke zoektocht met uw raad naar de inhoud van de toekomstvisie is de 
uitwerking van de toekomstvisie vertraagd en is de besluitvorming gepland in het eerste 
kwartaal van 2014.    
 
2.b De Blinkerd 
Uw raad heeft besloten 1 miljoen euro ten laste van de algemene reserve beschikbaar te 
stellen voor de interne verbouwing van de Blinkerd; 
 
Er is een amendement aangenomen om “de herinrichting van de buitenruimte voor een 
bedrag van € 285.000,- in 20 jaar af te schrijven conform het beleid investeringen in de 
infrastructuur”. Ons college heeft voor uitvoering van dit amendement deze investering in de 
PPN 2014 opgenomen in de investeringen openbare ruimte/parkeerplaatsen. 
Overeenkomstig het bepaalde in de nota activabeleid wordt daarbij een afschrijvingstermijn 
van 25 jaar gehanteerd. 
 
Tenslotte heeft uw raad een motie aangenomen waarin ons college wordt opgedragen samen 
met belanghebbenden dit najaar een rapportage c.q. voorstel aan uw raad te doen over de 
inrichting van De Blinkerd en daarbij aan te geven welke middelen daarvoor nodig zijn. 
 
2.c De Marke 
Op verzoek van uw raad is op 19 juni een extra informatieavond geweest. Oorspronkelijk 
stond besluitvorming gepland in het tweede kwartaal 2013. Door de extra informatieavond 
verschuift besluitvorming tot na het zomerreces. Dit is dus in afwijking van de oorspronkelijke 
planning. 
 
2.d JOEB 
In de begroting is € 325.091,- opgenomen voor de nieuwbouw van JOEB. In samenwerking 
met JOEB, de SWB en het bestuur van De Schulp zijn meerdere nieuwbouwlocaties 
onderzocht. De voorkeur wordt gegeven aan een aanbouw bij De Schulp. Partijen hebben op 
6 mei 2013 een intentieovereenkomst ondertekend om samen de haalbaarheid van de 
nieuwbouw bij De Schulp te onderzoeken. 
 
2.e  Ontwikkeling Integrale Toegang 
De Integrale Toegang vergt meer aandacht dan vooraf ingeschat. Ons college heeft extra 
middelen beschikbaar gesteld voor onder meer de bij dit proces behorende communicatie. 
 
2.f  Scholenplan (huisvesting basisonderwijs) 
 Het beleidsmatig proces loopt volgens plan. De planning over de besluitvorming over het 
scholenplan Schoorl-Groet is op verzoek van de schoolbesturen uitgesteld tot januari 2014. De 
reden daarvan is dat zij meer tijd nodig hebben voor hun interne proces. 
 
 
 



 

Tussentijdse Rapportage 2013 
versie 02-07-2013 voor raad 26-09-2013 21 

2.g Implementeren werkgeversservice punt 
Een regionale werkgroep is bezig met het ontwikkelen van een visie en beleidskader voor het 
werkgeversservicepunt. Het sociaal akkoord leidt tot een heroriëntatie waardoor de  
implementatie  verschoven  is  naar 2014. 
 
2.h Herstructurering WNK 
Regionaal zijn nog geen beslissingen genomen over de herstructurering van het WNK. 
Daarnaast zijn de landelijke kaders waarbinnen de herstructurering plaats moet vinden 
momenteel als gevolg van het Sociaal Akkoord onduidelijk. Daadwerkelijke herstructurering 
in 2013 is daardoor onwaarschijnlijk. 
 
2.i Voorbereiding bouw regionaal dierenasiel 
Het zoeken naar een haalbaar en betaalbaar concept voor een nieuw regionaal dierenthuis en 
het verkrijgen van draagvlak hiervoor in de regio, is een proces waarvan de uitkomst nog 
onzeker is. Inmiddels heeft de dierenambulance uitgesproken ook mee te doen. 
Aan de provincie is een prealabele vraag ingediend voor de locatie Kanaaldijk 79. Na het 
zomerreces  wordt daar uitsluitsel over verwacht.  
 
 
Financiële mutaties 
1 =1.000 omschrijving I/S 2013   2014   2015   2016   

aut 2 .1 Kapitaallasten wijzigingen P2 S 8  V 33  V 4  N 22  N 

aut 2 .2 Afboeken activa naar aanleiding van 
onderzoek 

S 88  N 24  V 23  V 5  V 

nb 2 .3 Afboeken boekwaarde Watertorenterrein S 95  V 95  V 95  V 95  V 

          14 V 152 V 114 V 79 V 

Toelichting financiële mutaties 
2.1 Kapitaallasten wijzigingen P2 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit 
programma. 
 
2.2 Afboeken activa naar aanleiding van onderzoek 
Naar aanleiding van de opmerking van uw accountant in de managementletter 2012 is nu ook 
een onderzoek uitgevoerd op de activa met een boekwaarde van kleiner dan € 75.000. 
Uitkomst hiervan is dat een aantal investeringen met een boekwaarde eind 2013 van in totaal 
€ 353.944 in 1 x wordt afgeboekt in 2013. Dit betreft investeringen waarvan het actief niet 
meer bestaat, aankoop van klein stukjes grond die niet gekoppeld kunnen worden kadastrale 
informatie en stukjes grond waarvan het bedrag beneden de € 10.000 ligt. Deze afboeking 
wordt gedekt door een uitname uit de algemene reserve zie P7 mutatie 7.16. Deze mutaties 
betreffen de gevolgen voor de kapitaallasten binnen dit programma. Zie ook P5 mutatie 5.5 
en P7 mutatie 7.05. 
 
2.3 Afboeken boekwaarde Watertorenterrein 
Voor de ontwikkeling van Dorp en Duin (de Egmonden) wordt een ministructuurvisie 
opgesteld. Voor de ruimtelijke ontwikkeling zijn verschillende scenario's mogelijk. Doordat we 
nu met een structuurvisie gaan werken ontstaat per variant een verschillende opbrengst voor 
het Watertorenterrein door verschillen in aantallen en soorten woningen en verevening  
tussen de  plandelen. Zeker is dat zowel bij verkoop voor woningbouw als bij bestemming 
sport, de gehele boekwaarde moet worden afgeboekt. Om te zorgen dat de boekwaarde van 
het Watertorenterrein van €2.467.387,28 en de financieel technische verwerking daarvan geen 
invloed meer heeft op de verdere ruimtelijke invulling stellen wij uw raad voor om de 
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boekwaarde ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Wij hebben deze casus ook 
voorgelegd aan uw accountant. Met balansverkorting en het voorzichtigheidsbeginsel als 
belangrijkste argumenten, adviseert deze ook om de boekwaarde in een keer af te boeken ten 
laste van de algemene reserve. 
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Programma 3. Dienstverlening 
 

Portefeuillehouder: Aletta Hekker / Alwin Hietbrink  

 

Binnen het programma Dienstverlening zijn, met betrekking tot de beleidsdoelstellingen, 

geen bijzonderheden te melden. 

 
Financiële mutaties 
Geen financiële mutaties voor dit programma. 
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Programma 4. Ruimtelijke Ontwikkeling 
 

Portefeuillehouder: Alwin Hietbrink / Cees Roem / Aletta Hekker 
 
Korte toelichting op de voortgang beleidsuitvoering 
 
4.a Dorp en Duin 

Oorspronkelijk was het de planning dat uw raad op 20 juni 2013 een principebesluit zou 

nemen over het voorkeursmodel van de fusielocatie tussen de voetbalclubs uit de Egmonden. 

Een recentelijk ontvangen brief van v.v. Zeevogels noodzaakt evenwel tot bestuurlijk overleg, 

waardoor besluitvorming over het zomerreces wordt getild. Het college heeft extra budget 

beschikbaar gesteld. Eerder is besloten het proces van de structuurvisie Lamoraal stil te 

leggen totdat het vorengenoemde principebesluit is genomen. Voor herinrichting van De 

Werf en omgeving is een inrichtingsplan opgesteld, dat na het zomerreces aan uw raad ter 

besluitvorming wordt voorgelegd. Het inrichtingsplan is afgestemd met de toekomstige 

ontwikkeling van de voormalige bowlinglocatie. In het plan wordt de ontwikkeling van een 

maritiem centrum op de locatie van de KNRM ruimtelijk mogelijk gemaakt. Het plan is 

afgestemd met het HHNK en een brede klankbordgroep van belanghebbenden. Na 

vaststelling van het inrichtingsplan wordt een bestemmingsplanprocedure in het vierde 

kwartaal van 2013 opgestart. De beoogde uitvoering is gepland  in 2014 / 2015. Het project is 

opgenomen in de perspectiefnota 2014. Het onderzoek naar een openbaar zwembad bij hotel 

Zuiderduin bevindt zich nog in de opstartfase. Ons college hecht eraan om samen met de 

initiatiefnemers van dit voornemen eerst de relevante uitgangspunten en randvoorwaarden 

voor een dergelijk onderzoek duidelijk te formuleren in een intentieovereenkomst. 

Vervolgens worden de diverse nadere onderzoeken uitgezet. De verwachting is dat deze 

eerste stap in het vierde kwartaal van 2013 is afgerond. 

 

4.b Schoorl Klopt 
Nadat uw raad op 18 december 2012 heeft ingestemd met de komst van een tweede 
supermarkt in het centrum van Schoorl, is na een constructief overleg met het bestuur van de 
Jelgersma van der Hoop stichting, begin dit jaar door stedenbouwkundig supervisor gestart 
met het opstellen van het Masterplan Schoorl Klopt 2013. De bedoeling is dat met dit 
Masterplan versie 2013 de eerder in de Algemene raadscommissie geuite reserves tegen het 
stedenbouwkundig plan uit 2012 worden weggenomen. Ons college heeft er vertrouwen in 
dat het Masterplan 2013 deze ambitie waarmaakt. In april en mei 2013 is overleg met het Q-
team Schoorl Klopt en voor het zomer reces wordt het Masterplan gepresenteerd aan de 
klankbordgroep. Het is de planning dat uw raad direct na het zomerreces een presentatie van 
het Masterplan 2013 krijgt, waarna in het vierde kwartaal van 2013 wordt begonnen met het 
opstellen van een concept structuurvisie. De vaststelling van de structuurvisie wordt verwacht 
medio 2014. 
 
4.c Camperduin 
Als uitwerking van een motie van uw raad wordt voor het gebied van Camperduin een 
structuurvisie opgesteld om de ontwikkelingen als gevolg van de kustversterking vorm te 
kunnen geven. De visie schetst  een toekomstbeeld voor het buurtschap geplaatst in de 
ontwikkeling die zich in het gebied  afspeelt door de aanleg van een strook duinen en strand 
voor de “zwakke schakel” de Hondsbossche en Pettemer zeewering. Aan de visie wordt een 
uitvoeringsprogramma gekoppeld dat tevens dienst doet als projectenlijst voor de ruimtelijke 
kwaliteitsbouwstenen om het openbare gebied te verbeteren. Na het zomerreces wordt een 
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concept van de visie aan de commissie aangeboden om daarna de dialoog en de inspraak 
verder met belanghebbenden  te kunnen voeren. De visie zal eind 2013 ter vaststelling aan uw 
raad worden aangeboden.  
 
4.d Mooi Bergen 

Uw raad heeft op 18 april 2013 de aanbestedingsstrategie voor project Mooi Bergen 
Winkelkern vastgesteld. In de vergadering van 2 juli 2013 is een besluit genomen over het 
vervolg. 
 
4.e Bergen aan Zee 
Voor de uitwerking van de structuurvisie Bergen aan Zee is € 65.000,- procesgeld begroot 
voor 2013. In samenwerking met het bureau Soeters van Eldonk wordt voor het gebied 
rondom het Van der Wijckplein de structuurvisie nader uitgewerkt. Dit betekent dat met de 
ondernemers, de dorpsraad en direct betrokkenen in een klankbordgroep de toekomstige 
ruimtelijke inrichting wordt vormgegeven om dit vervolgens aan ons college en uw raad ter 
vaststelling voor te leggen. Een aantal (hotel)exploitanten heeft concrete ideeën voor 
nieuwbouw. Uitgangspunt is om deze initiatieven op elkaar af te stemmen om vervolgens te 
kunnen uitwerken. In de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep in mei 2013 is de 
procesaanpak besproken. Met de betrokkenen worden nog voor het zomerreces 1:1 
gesprekken gevoerd om de initiatieven te inventariseren. In het derde kwartaal worden nog 
twee bijeenkomsten van de klankbordgroep georganiseerd, gevolgd door bestuurlijke 
besluitvorming. 
 
4.f Opstellen Gastvrij Parkeerbeleid 
Naar verwachting wordt het gastvrij parkeerbeleid in 2013 vastgesteld. De informatieavond 
stond oorspronkelijk gepland voor de zomerperiode. Deze planning wordt door de 
aanlevertijden niet gehaald. De informatieavond voor uw raad is verschoven tot na het 
zomerreces.  
 
Extra informatie betreffende parkeren. 
De inkomsten van het betaald parkeren lopen sterk achter ten opzichte van onze begroting. Tot 
en met april 2013 is € 80.000,- minder ingekomen dan begroot. Op dit moment is het niet duidelijk  
of de daling van de inkomsten het gevolg is van het slechte weer, de economische crisis of een 
andere oorzaak heeft. Kort na het zomerreces wordt aan de hand van de cijfers van de 
zomerperiode een nieuwe stand van zaken opgesteld. Dan wordt, waar mogelijk, ook gekeken of 
de oorzaken beter te achterhalen zijn. Deze nieuwe stand van zaken wordt aan uw raad verstrekt 
bij behandeling van de Tussentijdse rapportage, zodat uw raad op de  hoogte is van de meest 
recente cijfers.  
 
4.g Vaststellen bestemmingsplan Bergen Centrum Overig 
Voor dit bestemmingsplan wordt de wettelijke datum van 1 juli 2013 niet gehaald.  Het plan 
wordt na het zomerreces van 2013 als voorontwerp ter visie gelegd. Afhankelijk van eventueel 
ingediende inspraakreacties en zienswijzen wordt het plan in het 1e of 2e kwartaal van 2014 
aan uw raad ter vaststelling voorgelegd. 
  
4.h Vaststellen bestemmingsplan Duingebied 
Voor dit bestemmingsplan wordt de wettelijke datum van 1 juli 2013 niet gehaald. Het plan 
wordt na het zomerreces van 2013 als voorontwerp ter visie gelegd. Afhankelijk van eventueel 
ingediende inspraakreacties en zienswijzen wordt het plan in het 1e of 2e kwartaal van 2014 
aan uw raad ter vaststelling voorgelegd. 
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4.I Oude Hof 
Door uw raad is 23 mei 2013 een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen 
met een voorstel te komen tot voltooiing van de restauratie van het Oude Hof. Daarnaast 
worden met de huidige gebruiker gesprekken gevoerd over het handhaven van de private en 
publiekrechtelijke overeenkomsten. Voor de voorbereiding van deze  werkzaamheden is extra 
inzet nodig. De kosten van deze werkzaamheden zijn geraamd op € 25.000,-. 
 
 
Financiële mutaties 
1 =1.000 omschrijving I/S 2013   2014   2015   2016   

aut 4 .1 Onderzoeken sanering Oosterdijk I 35  N 30  N 0    0    

aut 4 .2 Kapitaallasten wijzigingen P4 S 21  V 59  V 58  V 57  V 

aut 4 .3 Voltooiing restauratie Oude Hof I 25  N 0    0    0    

          39 N 29 V 58 V 57 V 

Toelichting financiële mutaties 
Bij saldo mutaties minder dan € 50.000,- positief of negatief binnen een programma wenst uw 
raad geen verdere toelichting. 
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Programma 5. Beheer  
 
Portefeuillehouders: Cees Roem / Hetty Hafkamp / Alwin Hietbrink / Jan Mesu 
 
Korte toelichting op de voortgang beleidsuitvoering 
 

5.a Realisatie Containermanagementsysteem (CMS)  
Begin 2014 worden in de gehele gemeente nieuwe rolcontainers afgegeven die voorzien zijn 
van een chip (Container Management Systeem, CMS). Daarbij wordt aan bewoners gevraagd 
naar welke rolcontainer hun voorkeur uitgaat. Of de keuze voor een kleinere rolcontainer dan 
ook kan leiden tot een lagere afvalstoffenheffing, behoeft nadere bestudering. 
 
In de eerdere prognose is men uitgegaan van een besparing van de hoeveelheid afval door het 
CMS. Het is nog onduidelijk of dit voordeel behaald gaat worden, ook al omdat we nu 
rekening houden met een structureel lager afvalaanbod vanuit 2012. Uit voorzichtigheid 
hebben wij deze besparing van € 300.000,- uit de raming gehaald. Hierdoor ontstaat er een 
nadeel van € 300.000,- in de jaren 2014, 2015 en 2016 op de oorspronkelijke raming. 
Daarnaast zijn de extra kosten voor invoering van het CMS in tegenstelling tot de 
vastgestelde raming nu redelijk zeker. In eerste instantie waren de projectkosten over de jaren 
heen verdeeld. In deze prognose wordt voorgesteld om de eenmalige projectkosten in 1 keer 
in 2014 te betalen omdat het anders onduidelijk is wanneer deze uit het tarief verdwijnen. Dit 
levert een extra nadeel op voor 2014 van circa € 178.000,-. Wanneer na de invoering van het 
CMS duidelijk is welke tweede containers daadwerkelijk behouden worden door de inwoners, 
worden de extra opbrengsten meegenomen in de prognoseberekening. 
 

 
Financiële mutaties 
1 =1.000 omschrijving I/S 2013   2014   2015   2016   

aut 5 .1 Extra kosten baggeren I 60  N 0    0    0    

aut 5 .2 Aanpassing DVO met HVC S 0    0    0    0    

aut 5 .3 Kapitaallasten wijzigingen P5 S 95  V 60  N 55  V 52  V 

aut 5 .4 Storting/onttrekking egalisatievoorziening 
Riool 

S 24  N 39  N 1  V 1  V 

aut 5 .5 Afboeken activa naar aanleiding van 
onderzoek 

S 238  N 13  V 13  V 13  V 

aut 5 .6 Betreft inzet van reserve Mooi Bergen 
herinrichting centrum. 

I 0    242  V 0    0    

          227 N 156 V 68 V 66 V 

 
Toelichting financiële mutaties 
5.1 Extra kosten baggeren 
De baggerwerkzaamheden worden op basis van het bestaande plan en de afspraken met het 
Hoogheemraadschap afgerond. De werkzaamheden worden in oktober 2013 gestart. Uitloop 
van de werkzaamheden is voorzien in 2014. Voor 2014 is al budget opgenomen. Het budget 
voor 2013 en 2014 is naar verwachting ontoereikend. Het bestaande budget van € 120.000,- 
(voor de jaren 2013 en 2014) is voor een deel aangewend als voorbereidingskosten voor het 
nieuwe baggerplan. Kosten voor uitvoering worden geschat op € 160.000,-. Hiervoor is in 2014 
nog € 60.000,- beschikbaar en in 2013 nog € 20.000,-. Voor uitvoering is dus een extra budget 
nodig van € 80.000,-. Omdat in 2013 25% van de baggerkosten wordt doorberekend in het 
tarief rioolheffing komt er € 20.000,- ten laste van de voorziening rioolheffing.  
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Uitvoering van de werkzaamheden voor het nieuwe baggerplan worden naar verwachting 
gestart in 2015. Dit is ook realistisch aangezien net in 2013 en 2014 de baggerwerkzaamheden 
zijn verricht. Mogelijk risico blijft de kosten voor verwerking, afvoer van bagger indien ons 
eigen depot nog ongeschikt blijft. Dit betekent dat er € 60.000,- ten laste van het saldo komt. 
 
5.2 Aanpassing DVO met HVC 
In 2013 ontstaat een voordeel van € 160.000,-. Dit voordeel ontstaat met name doordat er in 
de oorspronkelijke prognose geen rekening is gehouden met een structureel voordeel van 
€ 200.000,- door afvalvermindering. Over 2012 is gebleken dat het afvalaanbod minder is dan 
verwacht. 
 
Er is in de oorspronkelijke berekening uitgegaan van 14.055 woonhuisaansluitingen (wha) en 
een indexering van 2%. Nu wordt uitgegaan van 14.140 wha en een indexering van 1,75%. 
Daarnaast worden er extra kosten gemaakt voor de inzet van een kleine inzamelwagen. 
Structureel circa € 40.000 per jaar extra kosten. Voordeel van € 160.000,-in 2013.  
 
Containermanagementsysteem (CMS)  
Zie vorige bladzijde onder 5.a. 
 
Zijladers 
In het jaarplan van 2013 zijn geen investeringen opgenomen voor zijladers. Wij verwachten 
dat in 2014 de keuze aan de orde komt. Alvorens het besluit wordt genomen óf er wordt 
overgegaan tot zijladers, wordt uw raad in deze discussie betrokken. Het invoeren van 
zijladers is nu opgenomen in de ramingen vanaf 2015. Er ontstaat daardoor een nadeel van  
€ 50.000,- voor 2014 en 2015.  
 
Bij het opstellen van de begroting 2014 stellen we een geactualiseerd verloopoverzicht van de 
voorziening afvalstoffenheffing op. Daarbij actualiseren we de tariefvoorspelling voor de 
komende jaren waarbij we rekening houden met het BBV-voorschrift dat een voorziening niet 
negatief mag komen te staan.  
 
5.3 Kapitaallasten wijzigingen P5 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit 
programma. 
 
5.4 Storting/onttrekking egalisatievoorziening Riool 
Mutaties op het product riool worden ontrokken/gestort in de egalisatievoorziening riool. 
Betreft mutaties in investeringskredieten riool en verhogen van het baggerbudget in 2013. 
 
5.5 Afboeken activa naar aanleiding van onderzoek 
Naar aanleiding van de opmerking van uw accountant in de managementletter 2012 is nu ook 
een onderzoek uitgevoerd op de activa met een boekwaarde van kleiner dan € 75.000,-. 
Uitkomst hiervan is dat een aantal investeringen met een boekwaarde eind 2013 van in totaal 
€ 353.944,- in 1 x worden afgeboekt in 2013. Dit betreft investeringen waarvan het actief niet 
meer bestaat, aankoop van klein stukjes grond die niet gekoppeld kunnen worden kadastrale 
informatie en stukjes grond waarvan het bedrag beneden de € 10.000 ligt. Deze afboeking 
wordt gedekt door een uitname uit de algemene reserve zie P7 mutatie 7.16. Deze mutaties 
betreffen de gevolgen voor de kapitaallasten binnen dit programma. Zie ook P2 mutatie 2.2 
en P7 mutatie 7.05. 
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5.6 Betreft inzet van reserve Mooi Bergen herinrichting centrum. 
Deze reserve met de ietwat verwarrende naam Project Mooi Bergen is ingesteld om onder 
andere de herinrichting van de Breelaan en omgeving aan te pakken. Voorgesteld wordt om 
de reserve in 2014 in te zetten als gedeeltelijke dekking van het betreffende 
investeringskrediet waarna de reserve ook opgeheven kan worden. Zie overzicht mutaties in 
het investeringsschema, actief 2086, Reconstr.Breelaan tus.Vijverlaan en Dreef Bergen. 
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Programma 6. Economie, toerisme en cultuur 
 

Portefeuillehouder(s): Cees Roem / Hetty Hafkamp / Aletta Hekker / Alwin Hietbrink 

 

 

Korte toelichting oranje en rode scores op de voortgang beleidsuitvoering 
 

6.a Implementatie belastingmaatregel ondernemersfonds 
De implementatie van het ondernemersfonds is mogelijk. De voorbereidende 
werkzaamheden zijn afgerond. Invoering van de maatregel is onzeker. Vanuit ondernemers is 
aangegeven het fonds te willen als de gemeente de kosten voor haar rekening neemt. Dat is 
niet in overeenstemming met het uitgangspunt van onze gemeente. De vraag of 
ondernemers dan nog steeds een ondernemersfonds willen is nog onbeantwoord.  
 
6.b Evaluatie strandbeleid 
Uw raad heeft op 20 juni 2013 besloten het strandbeleid op onderdelen aan te passen. De in 
de evaluatie benoemde zaken, overnachten op het strand, overige commerciële bebouwing, 
terrassen en het uitzetten van attributen zijn nog onderwerp van overleg tussen uw raad en 
ons college of en op welke wijze het strandbeleid wordt aangepast. 
 
Financiële mutaties 
1 =1.000 omschrijving I/S 2013   2014   2015   2016   

aut 6 .1 Kapitaallasten wijzigingen P6 S 0  V 2  V 0  N 0  N 

Toelichting financiële mutaties 
Bij saldo mutaties minder dan € 50.000,- positief of negatief binnen een programma wenst uw 
raad geen verdere toelichting. 
 
  



 

Tussentijdse Rapportage 2013 
versie 02-07-2013 voor raad 26-09-2013 31 

Programma 7. Middelen 
 

Portefeuillehouder: Cees Roem 

 
Korte toelichting oranje en rode scores op de voortgang beleidsuitvoering 
 

7.1 Parkeren; Invoering jaarrond parkeren  
Er zijn verschillende varianten voor de invoering van jaarrond parkeren uitgewerkt. De 
raadsinformatieavond is verschoven van voor tot na het zomerreces. Een beslissing over de 
invoering van jaarrond parkeren en de vorm waarin wordt na het zomerreces genomen. 
 
Financiële mutaties 
1 =1.000 omschrijving I/S 2013   2014   2015   2016   

aut 7 .1 Onderzoekskosten Twijnstra Gudde 
gemeentehuis 

I 0    0    0    0    

aut 7 .2 Hondenbelasting lagere opbrengst I 23  N 0    0    0    

aut 7 .3 Extra opbrengsten forensenbelasting nakohier 
2010 

I 138  V 0    0    0    

nb 7 .4 Opheffen Nuon reserve I 0    0    0    0    

aut 7 .5 Afboeken activa naar aanleiding van 
onderzoek 

S 20  N 1  V 1  V 1  V 

aut 7 .6 7.6 Dividend BNG (149.994 aandelen) en 
GKNH 

S 92  V 0    0    0    

aut 7 .7 OZB eigenaren niet woning meeropbrengst 
ingevolge waardeontwikkeling 

S 166  V 0    0    0    

aut 7 .8 OZB gebruikers niet woning meeropbrengst 
ingevolge waardeontwikkeling 

S 135  V 0    0    0    

aut 7 .9 OZB eigenaren woning meeropbrengst 
ingevolge waardeontwikkeling 

S 111  V 0    0    0    

aut 7 .10 Herberekening rentetoevoeging reserves S 11  N 13  V 13  V 14  V 

aut 7 .11 Jaarlijkse meerjarige herijking loonsom 
ambtelijk 

S 99  N 83  N 92  N 99  N 

aut 7 .12 Actualisering renteomslag S 156  V 21  N 59  N 37  N 

aut 7 .13 Kapitaallasten wijzigingen P7 S 6  V 37  V 16  V 16  V 

aut 7 .14 Aanpassing kapitaallasten rentecomponent S 237  N 254  N 155  N 144  N 

aut 7 .15 Invoering BGT (basiskaart grootschalige 
topografie) 

S 18  N 0    0    0    

aut 7 .16 Uitname algemene reserve i.v..m onderzoek 
activa < € 75.000 

I 354  V 0    0    0    

aut 7 .17 Opheffen reserve Reorganisatie I 0    0    0    0    

nb 7 .18 Opheffen stelpost gemeentehuis 2016 en 
verder. 

S 0    0    0    170  V 

nb 7 .19 Inzet stelpost ombuigingen I 0    0  57  V 0    

          751 V 307 N 218 N 79 N 

 
Toelichting financiële mutaties 
7.1 Onderzoekskosten Twijnstra Gudde gemeentehuis 
Zoals besproken tijdens de vakcommissie Nieuw Gemeentehuis op 12 februari 2013 worden 
de kosten voor het onderzoek van Twijnstra Gudde van €21.000 gedekt uit de post 
onvoorzien. Daartoe wordt genoemd bedrag afgeraamd en begroot op de kostenplaats 
huisvesting. Dit is saldoneutraal voor het begrotingssaldo. 
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7.2 Hondenbelasting lagere opbrengst 
In het aantal geregistreerde hondenbezitters is een daling zichtbaar. Dit zorgt voor een lagere 
opbrengst. Sinds de ingang van de belastingsamenwerking met Alkmaar is er niet meer 
structureel gecontroleerd op hondenbezit. Hier is in de begroting geen geld voor opgenomen. 
In de PPN is voorgesteld om vanaf 2014 budget te reserveren om weer een structurele 
controle op hondenbezit in te voeren. Door regelmatig controles uit te voeren blijven de 
inkomsten in de regel op peil. 
 
7.3 Forensenbelasting nakohier 2010 
Betreft de extra opbrengsten van het nakohier 2010 dat in 2013 wordt opgelegd. 
 
7.4 Opheffen Nuon reserve 
Het beleid van uw raad is om zo weinig mogelijk bestemmingsreserves te willen hebben. 
Gebleken is dat de NUON reserve sinds de instelling in 2009 nog steeds geen daadwerkelijke 
bestemming heeft. Het geld in deze reserve is algemeen besteedbaar net als de Algemene 
Reserve. Voor een goed inzicht in de reservepositie is het verstandig om de reserve NUON 
gelden op te heffen en toe te voegen aan de Algemene Reserve. 
 
7.5 Afboeken activa naar aanleiding van onderzoek 
Naar aanleiding van de opmerking van uw accountant in de managementletter 2012 is nu ook 
een onderzoek uitgevoerd op de activa met een boekwaarde van kleiner dan € 75.000. 
Uitkomst hiervan is dat een aantal investeringen met een boekwaarde eind 2013 van in totaal 
€ 353.944 in 1 x worden afgeboekt in 2013. Dit betreft investeringen waarvan het actief niet 
meer bestaat, aankoop van klein stukjes grond die niet gekoppeld kunnen worden kadastrale 
informatie en stukjes grond waarvan het bedrag beneden de € 10.000 ligt. Deze afboeking 
wordt gedekt door een uitname uit de algemene reserve zie mutatie 7.16. Deze mutaties 
betreffen de gevolgen voor de kapitaallasten binnen dit programma. Zie ook P2 mutatie 2.2 
en P5 mutatie 5.5. 
 
7.6 Dividend BNG (149.994 aandelen) en GKNH 
Eerder is € 140.000,- structureel afgeraamd van dividend BNG omdat ze aangaven minder te 
gaan uitkeren in verband met de opbouw van de verplichte buffer voor banken. In 2013 wordt 
nu circa € 223.000,- aan dividend ontvangen wat € 50.500,- meer is dan begroot. In de PPN 
2014 wordt het  begrote dividend BNG structureel verhoogd naar € 200.000,-. Voor 2013 is 
van het GKNH incidenteel € 41.000,- extra aan dividend ontvangen. Samen 91.500,- extra 
dividend. 
 
7.7 OZB eigenaren niet woning areaaluitbreiding  
Genoemde meeropbrengst heeft twee oorzaken.  
Ten eerste wordt dit veroorzaakt door een uitbreiding van het areaal voor eigenaren niet 
woningen met ingang van 2013. Dit zorgt voor een structurele meeropbrengst van € 82.000.-. 
De areaaluitbreiding heeft vooral betrekking op waardevermeerdering door uitbreiding en 
aanpassing van een  beperkt aantal bestaande panden/complexen zoals bijvoorbeeld het 
TAQA-complex. De structurele gevolgen zijn opgenomen in de PPN 2014.  
Ten tweede zorgt een minder sterke waardedaling van de meer reguliere niet-woningen voor 
een incidentele meeropbrengst van € 84.000,-. Dit betreft objecten waarbij geen aanpassing  
of uitbreiding heeft plaatsgevonden. Hierbij valt op te merken dat de nog af te handelen 
bezwaarschriften nog invloed op deze meeropbrengsten kunnen hebben. 
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7.8 OZB gebruikers niet woning areaaluitbreiding 
Het hierboven beschrevene zorgt ook voor een tweedelige meeropbrengst bij het 
gebruikersdeel OZB. De uitbreiding van het areaal zorgt hierbij voor een structurele 
meeropbrengst van € 65.000,- waarvan de structurele gevolgen zijn opgenomen in de PPN 
2014. De incidentele meeropbrengst als gevolg van een minder sterke waardedaling bedraagt 
€ 70.000,-. 
 
7.9 OZB eigenaren woning areaaluitbreiding 
Genoemde meeropbrengst heeft twee oorzaken.  
Ten eerste wordt dit veroorzaakt door een uitbreiding van het areaal voor eigenaren 
woningen met ingang van 2013. Dit zorgt voor een structurele meeropbrengst van € 12.000.- 
waarvan de structurele gevolgen zijn opgenomen in de PPN 2014. De areaaluitbreiding heeft 
vooral betrekking op waardevermeerdering door aanpassing van bestaande woningen zoals 
aanbouw aan bestaande woning, nieuwbouw schuren en laten zetten van dakkapel.  
Ten tweede zorgt een minder sterke waardedaling van de woningen voor een incidentele 
meeropbrengst van € 99.000,-. Dit betreft objecten waarbij geen aanpassing of uitbreiding 
heeft plaatsgevonden. Hierbij valt op te merken dat de nog af te handelen bezwaarschriften 
nog invloed op deze meeropbrengst kunnen hebben. 
 
7.10 Herberekening rentetoevoeging reserves meerjarig 
(Uitgaande van alle verwerkte mutaties in TR, jaarrekening 2012 en  PPN 2014.) 
 
7.11 Jaarlijkse meerjarige herijking loonsom ambtelijk 
Voor 2013 was 1% loonsomstijging begroot. Ondanks de 0-lijn voor de gemeenteambtenaren 
is de loonsom in 2013 met circa 2% gestegen door verhoging van de werkgeverspremies. 
 
7.12 Actualisering renteomslag 
Uitgaande van alle verwerkte mutaties in TR, jaarrekening 2012 en  PPN 2014. 
 
7.13 Kapitaallasten wijzigingen P7 
Betreft de gevolgen voor de kapitaallasten van de mutaties in het investeringsschema voor dit 
programma. 
 
7.14 Aanpassing kapitaallasten rentecomponent 
De kapitaallasten als gevolg van de wijzigingen in het investeringsschema bestaan uit rente- 
en afschrijvingslasten. Met deze boeking worden alle rentelasten van de investeringen per 
programma saldoneutraal gemaakt. De hieruit voortvloeiende voor- cq nadelen op de 
rentelasten maken onderdeel uit van de renteomslag berekening. 
 
7.15 Invoering BGT (basiskaart grootschalige topografie) 
De BGT is bij wet opgelegd. Om deze basisadministratie bij te houden is 1 fte schaal 10 nodig 
met ingang van 1 oktober 2013 t/m 31 december 2013. De jaren daarna zijn opgenomen in de 
perspectiefnota. 
 
7.16 Uitname algemene reserve i.v.m. onderzoek activa < € 75.000 
Zie P2, P5 en P7 Betreft de uitname uit de algemene reserve ter dekking van afschrijving van 
de boekwaardes in 2013. 
 
7.17 Opheffen reserve Reorganisatie 
De reorganisatie is afgerond, deze reserve kan worden opgeheven. Het bedrag in de reserve 
van € 24.640 valt vrij naar de algemene reserve.  Deze mutatie is saldoneutraal. 
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7.18 Opheffen stelpost gemeentehuis 2016 en verder. 
In oktober 2013 wordt besloten hoe verder om te gaan met de huisvesting van de ambtelijke 
en bestuurlijke organisatie. De stelpost 2016 en verder die was opgenomen voor een nieuw 
gemeentehuis vervalt nu. 
 
7.19 inzet stelpost ombuigingen 
Voor de jaarschijf 2015 wordt de stelpost ombuigingen deels ingezet om het tekort te dekken. 
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Paragraaf A  Weerstandsvermogen 
  
1. Aanleiding en achtergrond  
Wij hebben de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering in kaart gebracht. Door 
inzicht in de risico's wordt de gemeente in staat gesteld om op verantwoorde wijze 
besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige 
ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Op 
basis van de geïnventariseerde risico’s is ook het weerstandsvermogen berekend. 
In 2012 zijn wij gestart met het in kaart brengen van de risico’s en het vastleggen van 
de bijbehorende beheersmaatregelen volgens het systeem van het Nederlands 
Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR).  
 
 
2. Risicoprofiel  
Om de risico's van onze gemeente in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. 
Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® 
(NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart 
worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 
79 risico's in beeld gebracht waarbij wij voor deze Tussentijdse Rapportage 
geselecteerd hebben op het jaar 2013 en verder. In het onderstaande overzicht worden 
de tien risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de berekening van de 
benodigde weerstandscapaciteit. 
 
Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's 

Nr Risico Gevolgen Kans Maximaal 
financieel 

gevolg in € 

Invloed 

R240 Algemene Uitkering gemeentefonds valt 
lager uit dan begroot doordat de 
bezuinigingen op Rijksniveau anders 
uitpakken dan ingeschat 

Financieel - 
Begrotingstekort 

50% € 1.000.000 9,66% 

R213 Aanspreken van gemeente op 
garantstellingen of borgstelling door 
Woningstichtingen of andere instellingen 
met garantstellingen voor ver- of 
nieuwbouw 

Financieel - Betaling 
van schulden aan 
derden door 
gemeente 

1% € 37.000.000 7,48% 

R318 Door de aanpassing van het 
zorgzwaartepakket is de verwachting dat 
wij 200 extra aanvragen krijgen op 
jaarbasis. Dit aangezien inwoners minder 
snel in een verzorgingshuis worden 
opgenomen en dus langer thuis 
ondersteuning nodig hebben. 

Financieel - extra 
aanvragen 
woningaanpassingen 
en huishoudelijke hulp 

90% € 360.000 6,33% 

R247 Uitvallen installaties en/of apparatuur 
(incl ICT) huisvesting gemeentelijke 
organisatie 

Imago - Tijdelijke 
huisvesting elders; 
Financieel - Ad hoc 
investeringen 

30% € 1.000.000 6,09% 

R241 Er is rekening gehouden met een 
verlaging van de Algemene Uitkering 
gemeentefonds oplopend tot ruim € 1 
mln. door de herijking die met ingang van 
2014 zijn beslag krijgt. Deze verlaging 
kan gunstiger uitvallen. 

Financieel - 
Begrotingstekort 

50% € 500.000 4,85% 
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Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's 

Nr Risico Gevolgen Kans Maximaal 
financieel 

gevolg in € 

Invloed 

R72 Mislopen van parkeerinkomsten 
(parkeergelden en/of boetes) 

Imago - 
Imagoschade; 
Financieel - 
Financiële tekorten in 
begroting 

50% € 500.000 4,75% 

R246 Niet realiseren van de beoogde 
opbrengst uit verkoop van het perceel 
Berkenlaan (als gedeeltelijke dekking 
project nieuwbouw Nieuw Kranenburg). 

Financieel - 
budgetoverschrijding 

70% € 300.000 4,47% 

R149 Toename in het aantal (aanvragen) 
uitkeringsgerechtigden 

Financieel - 
Budgetoverschrijdinge
n 

70% € 302.103 4,18% 

R253 Monitoringsplan Oosterdijk wordt niet 
geaccepteerd door Provincie 

Financieel - Saneren 
in plaats van 
monitoren 

5% € 3.000.000 3,91% 

R55 In het Regeerakkoord is er een 
bezuiniging opgenomen van € 256 
miljoen op Onderwijshuisvesting. Voor 
Bergen betekent dit een bezuiniging van 
€ 375.000. Dit valt niet binnen de 
bestaande begroting op te vangen, dat 
geld is nodig voor wettelijke taken. Dit is 
een voornemen van de regering maar het 
is nog niet besloten. 

Imago - extra 
bezuiniging; 
Financieel - Daling 
van Algemene 
Uitkering 

50% € 375.000 3,59% 

 
Totaal grote risico's: € 44.337.000 
Overige risico's:   € 43.937.000 
Totaal alle risico's:   € 88.274.000 
 
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie (ook wel Monte Carlo 
simulatie genoemd) uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het 
reserveren van het maximale bedrag (€ 88.274.000,- zie hierboven) ongewenst is. De 
risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. 
Figuur 1 toont de resultaten van de risicosimulatie. De horizontale as bevat schattingen 
van de totale schadelast van alle risico’s, de verticale as geeft weer hoe groot de kans 
is dat de op de horizontale as vermelde bedragen voorkomen (het gaat hier om 
percentages). 
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Figuur 1 
 
Uit onderstaande tabel is af te lezen dat het 90% zeker is dat alle risico's kunnen 
worden afgedekt met een bedrag van € 3.351.264,- (benodigde weerstandscapaciteit). 
Wij hebben de risico’s ook beoordeeld op de middellange termijn. Op basis van de 
huidige ingevulde risico’s volstaat ook dan een weerstandscapaciteit van rond de € 3,4 
miljoen. 
 

Tabel 2: Benodigde 
weerstandscapaciteit bij 
verschillende zekerheidspercentages 

Percentage Bedrag in € 
5% € 623.900 

10% € 891.872 
15% € 1.044.585 
20% € 1.197.297 
25% € 1.307.548 
30% € 1.410.305 
35% € 1.513.062 
40% € 1.615.819 
45% € 1.718.106 
50% € 1.820.387 
55% € 1.922.667 
60% € 2.028.214 
65% € 2.161.902 
70% € 2.295.590 
75% € 2.438.100 
80% € 2.637.625 
85% € 2.868.225 
90% € 3.351.264 
95% € 4.407.459 
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3. Beschikbare weerstandscapaciteit  
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten:  

I. Reserves 
II. Onbenutte belastingcapaciteit 

III. Post onvoorzien 
 

Ad. I Reserves 
De reserves zijn in drie typen onder te verdelen: de algemene reserve, de reserve 
weerstandsvermogen en de bestemmingsreserves. 
 
Algemene reserve 
Van de reserves vormt de algemene reserve het direct vrij besteedbare deel dat kan 
worden aangewend ter financiering van opgetreden risico’s. 
 
Reserve weerstandsvermogen 
Binnen het eigen vermogen hebben wij al één specifieke reserve afgezonderd om 
risico’s op te vangen en dat is de reserve weerstandsvermogen.  
 
Bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door uw raad een bepaalde 
bestemming is gegeven. Uw raad zou kunnen besluiten om deze bestemming te 
wijzigen en deze reserves ook in te zetten ter dekking van opgetreden risico’s, met 
uitzondering van de reserve afschrijvingslasten van ruim € 2 miljoen per 31 december 
2013. Deze is nodig ter dekking van meerjarige kapitaallasten.  
 
Ad. II Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit is de mate waarin de belastingen maximaal verhoogd 
kunnen worden. Dit betreft dan met name het OZB-tarief. Landelijk is de macronorm 
voor de OZB voor 2013 op 3% gesteld. Het percentage van 3,0% was opgebouwd uit 
een reële trendmatige groei van het Bruto Binnenlandse Product (BBP) van 1,25% en 
een inflatiepercentage van 1,75% (prijsontwikkeling Nationale Bestedingen op basis 
van het Centraal Economisch Plan 2012). Op basis van de CPB cijfers van maart 2013 
zijn deze percentages 1% respectievelijk 2% en hanteren we voor 2014 vooralsnog 
ook 3% voor de macronorm. 
Dit betreft de maximale stijging van de opbrengst OZB. Omdat in onze begroting voor 
2014 rekening is gehouden met een groei van de OZB van 2% resteert een ruimte van 
1%, afgerond € 75.000,-. 
 
Uiteraard zijn er andere belastingen, zoals de toeristenbelasting en de 
parkeerbelasting, die door verhoging van de tarieven tot een meeropbrengst en 
verbetering van de weerstandscapaciteit kunnen leiden. Hiervoor bestaat geen wettelijk 
maximum, waardoor wij geen indicatie kunnen geven van de maximale omvang van 
deze ruimte. 
 
Wat de gemeentelijke leges betreft wordt zoveel mogelijk kostendekkendheid 
nagestreefd. 
Zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing zijn in Bergen in principe 100% 
kostendekkend. Deze heffingen hebben geen onbenutte capaciteit. 
 
Als zich tegenvallers voordoen, kan de onbenutte belastingcapaciteit niet zonder slag 
of stoot worden ingezet, maar dit is wel één van de mogelijkheden. 
 
Ad. III Post onvoorzien 
Deze bedraagt structureel € 40.000,- en kan via een raadsbegrotingswijziging 
incidenteel worden ingezet als dekking. 
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Het totaal per 31 december 2013 van de hiervoor genoemde, in te zetten opties ter 
afdekking van incidentele risico’s blijkt uit de volgende tabel:  
 
Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit 

Weerstand Startcapaciteit in € 
Algemene reserve 13.228.000 
Overige bestemmingsreserves 
excl. reserve afschrijvingslasten 
investeringen en risicoreserve 
grote projecten 

1.202.000 

Reserve weerstandsvermogen 6.200.000 
Onbenutte belastingcapaciteit 75.000 
Post onvoorzien 40.000 
Totale weerstandscapaciteit 20.745.000 
 
Ten opzichte van de Perspectiefnota 2014 daalt de totale weerstandscapaciteit met 
name door de uitnamen uit de algemene reserve (zie bijlage 2). Daarnaast nemen we 
de risicoreserve grote projecten niet meer mee omdat die volgt uit een aparte 
risicosimulatie. Dit geeft volgens ons een meer reëel beeld. 
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4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden 
gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste 
weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide 
componenten wordt in onderstaande  
figuur weergegeven. 
 
 

 
 
 
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden 
afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening 
vormt het weerstandsvermogen. 
 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 =  
€ 20.745.000 

= 6,19 
Benodigde 
weerstandcapaciteit 

    € 3.351.264 

 
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een 
waardering van het berekende ratio. 
 
Tabel 4: Weerstandsnorm 

Waarderingscijfer Ratio Betekenis 
A >2,0 uitstekend 
B 1,4-2,0 ruim voldoende 
C 1,0-1,4 voldoende 
D 0,8-1,0 matig 
E 0,6-0,8 onvoldoende  
F <0,6 ruim onvoldoende 
 
Het ratio valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Bij deze 
waardering maken wij de volgende kanttekeningen: 
  

Risico's Weerstandscapaciteit

- Financieel - Algemene reserve

- Juridisch - Bestemmingsreserves

- Veiligheid - Onbenutte belastingcapaciteit

- Imago / politiek - Post onvoorzien

- Etc.

   Bruto risicoprofiel

  Beheersmaatregelen

  Netto risicoprofiel

WEERSTANDSVERMOGEN
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Eigen vermogen / Vreemd vermogen 
Behalve een rekenkundige benadering op grond van benoemde risico’s is het 
beoordelen van de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen ook een veel 
gehanteerde ratio voor het beoordelen van de weerstand van een organisatie. 
Uit de stresstest die in 2012 door Deloitte is uitgevoerd is gebleken dat onze gemeente 
voor een groot deel gefinancierd is met vreemd vermogen. Dit vreemd vermogen is 
voor het grootste gedeelte aangewend voor de financiering van investeringen, 
waarover wordt afgeschreven. De rentelasten bedragen circa 6% van onze exploitatie. 
Dit beperkt de flexibiliteit van onze begroting, omdat de rentelasten pas vervallen, 
nadat de bijbehorende investeringen volledig zijn afgeschreven. 
 
Oordeel Provincie  
Ook onze toezichthouder -de provincie - velt een oordeel over de financiële positie van 
de gemeente. Met een totaal bedrag aan reserves van ruim € 20.000.000,- beoordeelt 
de provincie onze weerstandscapaciteit als redelijk. 
 
Wij kunnen deze waardering volgen. Immers, mocht een van de risico’s zich voordoen 
en wij inderdaad gedwongen worden de weerstandscapaciteit in te zetten, dan zal 
direct daarna opnieuw een bedrag aan weerstandscapaciteit benodigd zijn ter 
afdekking van de overblijvende risico’s. 
Het ingezette bedrag moet weer worden “terug” gespaard.  
 
De door ons berekende ratio beoordeelt het weerstandsvermogen op een moment, de 
benadering van de Provincie velt een oordeel over een langere termijn.  
 
5. Ontwikkelingen  
Grote projecten 
Voor de risico's rondom de grote projecten is een aparte risicoreserve opgenomen op 
basis van een hercalculatie begin 2013 voor een bedrag van € 2,3 miljoen. Dit bedrag 
is ook gebaseerd op een risicosimulatie.  
 
6. Conclusie 
Deze risico-inschatting is de derde risico-inschatting op basis van de NARIS-
methodiek. We hebben berekend dat bij een weerstandscapaciteit van € 3.351.264,- 
het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt.  
In de Nota Reserves en Voorzieningen heeft uw raad besloten om 10% van de 
exploitatiebegroting aan te houden als weerstandsvermogen: op basis van voorgaande 
jaren is er € 6.200.000,- in reserve weerstandsvermogen apart gezet. 
 
Omdat de organisatie na verloop van tijd meer vertrouwd wordt met de NARIS-
methodiek is onze inschatting dat de uitkomst in de loop der tijd beter wordt. Ook de 
effecten van het invoeren van beheersmaatregelen wegen dan mee. Wij doen nu nog 
geen voorspelling over de uitkomst van deze ontwikkeling op het benodigde 
weerstandsvermogen. Immers, ook externe ontwikkelingen (met name het rijksbeleid) 
zijn hierop van invloed. 
 
Wij stellen voor om de hoogte van het weerstandsvermogen voorlopig op het bedrag 
van € 6.200.000,- te laten staan. 
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Bijlagen 



 

 

Bijlage 1. Overzicht wijzigingen kredietbedragen investeringschema 2013-2016 
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Bijlage 2. Overzichten reserves en voorzieningen 
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Onderstaand een overzicht van de stortingen en onttrekkingen in en uit de algemene reserve. 
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Bijlage 3. Stand van zaken amendementen en moties  
 
In de bijlage Stand van zaken amendementen en moties wordt de voortgang gemeld van alle aangenomen amendementen, moties en initiatiefvoorstellen. 
 
1. 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 
Het concept beleidsstuk is in januari 2012 voorgelegd aan de OLGB. Deze vond het advies niet rijp voor besluitvorming. Daarom is een Maïsberaad 
ingesteld, deze heeft in januari 2013 voor het eerst vergaderd, met als doel uitvoerbare afspraken te maken. Dit beraad komt daarna nog enkele keren 
bijeen. De verwachting is dat na het zomerreces het stuk gereed is voor besluitvorming door de raad (vierde kwartaal 2013).  
 
2. Bomenbeleid 
Motie 1 door de VVD op 23 juni 2011 
Opdracht van de raad 
Met de controle, het onderhoud en de aanplant van bomen zijn grote bedragen gemoeid. In 
het op te stellen bomenbeleidsplan dit zodanig verwerken, zodat op overzichtelijke wijze en 
op inhoudelijke gronden de aanvraag voor de daarvoor benodigde gelden kan worden 
beargumenteerd. 
Stand van zaken 
Dit is besproken tijdens een informatieavond. Ook is er een startnotitie vastgesteld. 
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3. Controle afdracht toeristenbelasting 
Motie 5 door VVD op 1 november 2011 
Opdracht van de raad 
Een controlesysteem te ontwikkelen waarbij, omwille van de controlerende en bestuurlijke redenen, de persoonlijke aanslagen moeten worden vervangen 
door objectmatige aanslagen en de extra kosten die daaruit voortvloeien te financieren uit de meeropbrengst van de aanslagen toeristenbelasting. In dit 
aangepaste controlesysteem naast de zakelijke accommodatieverschaffers ook particuliere verhuurders nadrukkelijk mee te nemen.  
Stand van zaken. 
Er is een voorstel over toeristenbelasting in april aan uw raad aangeboden en aangenomen. Het voorstel is om deze motie af te voeren. 
 
4. Ruimhartig armoedebeleid 
Motie 6 door GL op 1 november 2011 
De mogelijkheden te onderzoeken om ook mensen met een inkomen tot 120 % te betrekken bij het ruimhartig armoedebeleid en de raad bij de 
Voorjaarsnota hierover te informeren. Hierbij ook de overweging mee te nemen om aan te sluiten bij de Alkmaarpas en deze uit te breiden met activiteiten 
in de gemeente Bergen. 
Stand van zaken. 
Het streven is om in de tweede helft van 2013 een stuk aan te leveren aan uw raad. 
 
5. Vaststellen Landschap Ontwikkeling Plan Financiering LOP project herstel duinrellen. 
Amendement K door VVD en GL op 10 november 2011 
Toevoegen laatste beslispunt: 
Waarbij voor het project P4, het verhogen en herstellen van duinbeken in de binnenduinrand, uitsluitend voor de categorie van de niet onder de 
schouwplicht vallende lopen, voor het herstel en beheer, onder aftrek van eventuele bijdragen van derden, middelen worden aangewend. 
Stand van zaken. 
Het project P4 is gestart in 2012. In het tweede kwartaal van 2013 wordt een studie naar de kansen voor herstel van duinrellen afgerond. Uw raad wordt op 
de hoogte gesteld van de resultaten.  
 
6. Overdracht afvalbeheer aan de HVC. Voorwaarden inzamelen met zijladers 
Motie 2 CDA en GL op 15 december 2011 
Voordat er investeringen worden gedaan ter invoering van het werken met zijladers met een overzicht te komen van kosten alsmede de voor- en nadelen, 
op basis waarvan de Raad eventueel kan besluiten om alsnog niet over te gaan op deze werkwijze 
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Stand van zaken 
In het jaarplan van 2013 zijn geen investeringen opgenomen voor zijladers. Wij verwachten dat in 2014 de keuze aan de orde komt. Alvorens het besluit 
wordt genomen óf er wordt overgegaan tot zijladers, wordt uw raad in de discussie betrokken 
 
7. Overdracht afvalbeheer aan de HVC. Voorstel invoering van gedeeltelijke diftar t.a.v. de afvalstoffenheffing 2013. 
Motie 4 PvdA op 15 december 2011 
Bij het vaststellen van de tarieven voor afvalstoffenheffing voor 2013 een bepaling op te nemen dat meerpersoonshuishoudens de mogelijkheid krijgen om 
een kleine grijze rolcontainer (140 liter) te gaan gebruiken en daarvoor een lagere heffing krijgen opgelegd. 
Stand van zaken 
Begin 2014 worden in de gehele gemeente nieuwe rolcontainers afgegeven die voorzien zijn van een chip (Container Management Systeem, CMS). Daarbij 
wordt aan bewoners gevraagd naar welke rolcontainer hun voorkeur uitgaat. Of de keuze voor een kleinere rolcontainer dan ook kan leiden tot een lagere 
afvalstoffenheffing, behoeft nadere bestudering. 
 
8. Dierenwelzijnsbeleid 
Motie 2 VVD en Gemeentebelangen op 8 maart 2012 
Om voor 1 oktober 2012 een startnotie dierenwelzijnsbeleid in regionaal verband aan de raad voor te leggen teneinde op basis daarvan, voor 1 maart 2013 
tot een beleidsvoorstel dierenwelzijn te komen. 
Stand van zaken 
Ons college heeft op 16 oktober 2012 de startnotitie vastgesteld. De uitvoer van de startnotitie ligt op schema. Het beleidstuk wordt voor de raad van 
november 2013 aangeboden.  
 
9. Samenwerkingsovereenkomst ruimtelijke kwaliteitsbouwstenen Camperduin Visie ontwikkeling Camperduin.  
Motie 1 door VVD, GroenLinks, CDA en D66 
Dit najaar in overleg met de inwoners en ondernemers in het buurtschap te komen tot een gedragen procesvoorstel voor de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied in relatie tot de hierboven genoemde zandige versterking van de kust. In dit procesvoorstel expliciet aandacht te besteden aan 
de vraag of een koppeling van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het buurtschap met de ontwikkelingen in de Harger- en Pettemerpolder wenselijk 
is; de gemeenteraad voor 1 januari 2013 te informeren over dit procesvoorstel; in 2013 een gebiedsproces te starten om met inwoners en ondernemers in 
het gebied te komen tot een beschrijving van het gebied na afronding van de zandige versterking van de kust; indien hiervoor middelen nodig zijn naast 
het reguliere budget RO bij de begrotingshandeling 2013 te komen met een dekkingsvoorstel voor deze aanvullende middelen. 
 



 

Tussentijdse Rapportage 2013 
versie 02-07-2013 voor raad 26-09-2013 

Stand van zaken: 
Dit voorstel wordt ontwikkeld. Er heeft op 21 december 2012 een bijeenkomst met uw raad plaats gevonden. Aan de hand van de toen gemaakte 
afspraken worden met de griffier de vervolgstappen bepaald. Het voorstel is om deze motie af te voeren. 
 
10. Fietspad naar Bergen aan Zee 
Motie 3 door Gemeentebelangen op 1 november 2012 
Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een voldoende breed fietspad te maken vanaf het centrum van Bergen tot aan de Franschman. Bij dit 
onderzoek een variant te betrekken waarbij een gescheiden fietspad aan weerszijden van de Eeuwigelaan wordt gerealiseerd. 
Stand van zaken: 
In de loop van 2013 wordt een notitie opgesteld over het fietsbeleid. Deze motie wordt hierin meegenomen. De notitie wordt voorafgegaan aan een 
startnotitie.  
 
11. Vaststellen programmabegroting 2013. Uitgangspunten herinrichting. 
Motie 4 door Gemeentebelangen op 1 november 2012 
Het beleidsplan wegbeheer uit 2007 te actualiseren en met de gehanteerde uitgangspunten aan de raad voor te leggen. 
Stand van zaken: 
De uitvoering van deze motie is opgenomen in de planning voor 2013.  
 
12. Vaststellen programmabegroting 2013. Informatie naar burgers betreffende projecten en werkzaamheden. 
Motie 6 door Gemeentebelangen op 1 november 2012 
De website zodanig in te richten dat onder het hoofdstuk ‘Projecten’ tevens de actuele en toekomstige plannen/werkzaamheden worden aangegeven. De 
informatie overzichtelijk weer te geven over een tijdsperiode van drie jaar. 
Stand van zaken: 
Deze toevoeging is in de eerste helft van februari 2013 op de website opgenomen. Het voorstel is deze motie af te voeren. 
 
13. Vaststellen programmabegroting 2013. Ontwikkelen specifiek fietsbeleid. 
Motie 8 door VVD op 1 november 2012 
Zo spoedig mogelijk specifiek fietsbeleid te ontwikkelen dat recht doet aan het groeiende fietsgebruik. Dit fietsbeleid vervolgens in visies en 
bestemmingsplannen te implementeren, zodat er een goede sturing in het Bergense van deze verkeersstroom kan ontstaan. 
Stand van zaken: 
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In de loop van 2013 wordt een notitie opgesteld over het fietsbeleid. Deze motie wordt hierin meegenomen. De notitie wordt voorafgegaan aan een 
startnotitie.  
 
14. Vaststellen programmabegroting 2013. Bestemming opbrengst verkoop gemeentegrond ten behoeve van financiële ondersteuning sociale 
woningbouw in de gemeente Bergen. 
Motie 9 door CDA op 1 november 2012. 
In 2013 een bedrag van 372.000 euro te storten in het revolving Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (Svn) waardoor beleidsregels 
kunnen worden ontwikkeld om starters op de woningmarkt tegemoet te kunnen komen bij het kopen van een woning. Genoemd te storten bedrag zal 
daarbij in mindering dienen te worden gebracht op de reserve Sociale woningbouw van 704.000 euro waarmee een verstoring van de Grex voor ‘Mooi 
Bergen’ wordt voorkomen en alsnog de speciale gedachte achter de motie van oktober 2009 worden geëerbiedigd. 
Stand van zaken: 
De uitvoering van de motie vindt op dit moment plaats. De beleidsregels zijn op 18 april 2013 door uw raad vastgesteld. Het voorstel is om deze motie af te 
voeren.  
 
15. Vaststellen programmabegroting 2013. Huisvesting door middel van Collectie Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 
Motie 10 door D66 op 1 november 2012. 
Initiatieven met betrekking tot CPO te ondersteunen en hiermee een bijdrage te leveren aan het realiseren van goede en betaalbare woningen voor 
starters in de gemeente Bergen. Voorwaarden scheppen om te komen tot het planologisch mogelijk maken en het beschikbaar stellen van betaalbare 
bouwlocaties (sociale koop) binnen de gemeente Bergen, waardoor Bergense jongeren, c.q. jonge gezinnen de mogelijkheid krijgen hun eigen huis te 
bouwen. 
Stand van zaken: 
Dit wordt meegenomen in de discussie over de regionale en lokale woonvisie. 
 
16. Vaststellen belastingverordeningen 2013. Verordening op de heffing en de invordering van OZB 2013. 
Motie 3 door Gemeentebelangen op 13 december 2012. 
Het teveel ontvangen aan OZB in 2013 terug te geven door dit te verrekenen in het percentage van 2014. Voor de jaren hierna dit systeem te handhaven 
met dien verstande dat ook eventuele tekorten verrekenbaar worden in het omslagpercentage. 
Stand van zaken: 
Over de uitvoering van deze motie zal na de behandeling van de perspectiefnota en voorafgaand aan het vaststellen van de begroting een kaderstellende 
discussie met uw raad worden gevoerd. 
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17. Uitwerking tweede supermarkt plandeel Winkelhof, Schoorl Klopt. Haalbaarheid tweede parkeerlaag. 
Motie 6 door GroenLinks op 18 december 2012. 
Roept het college op om met de ontwikkelaars van de supermarktlocatie in Schoorl de economische haalbaarheid van een tweede parkeerlaag serieus te 
onderzoeken. 
Stand van zaken:  
De onderzoeken worden op dit moment uitgevoerd. Na het zomerreces wordt een avond belegd waarin uw raad, de klankbordgroep en deskundigen in 
discussie kunnen gaan over de uitkomsten. Een en ander gelijkend aan de sessie van 14 november 2012 over de tweede supermarkt in Schoorl.  
 
18. Verlenen lening Kranenburgh 
Amendement B door D66 en PvdA op 14 maart 2013 
Beslispunt 2 onder 3e aandachtsteken: 
‘Na vijf jaar de leningsvoorwaarde ‘vertraagde aflossingsverplichting’ te heroverwegen, mede aan de hand van de dan geldende financiële positie van 
Kranenburgh’. Geheel te schrappen 
Stand van zaken: 
Het amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is dit amendement af te voeren. 
 
19. Locatie keuze masten voor telecommunicatie in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef 
Motie 3 door CDA op 18 april 2013 
Roept het college op haar uiterste inspanning te verrichten om de telecommunicatiemast zo laag mogelijk te houden. 
Stand van zaken:  
Met de verschillende providers is gesproken om uitvoering te geven aan de motie. 
 
20. Locatiekeuze masten voor telecommunicatie in Egmond Binnen en Egmond aan den Hoef 
Amendement H door Gemeentebelangen op 18 april 2013 
Beslispunt 4 te wijzigen in een eenmalige aanpassing: ‘alle aanvragen omgevingsvergunning t.b.v. de plaatsing van een mast voor de mobiele 
telecommunicatie’ veranderen in:‘de aanvragen omgevingsvergunning ten behoeve van de plaatsing van een mast voor de mobiele telecommunicatie op 
de locaties kavel 8 op het bedrijventerrein De Weidjes en aan de noordzijde van Egmond Binnen, direct ten noorden van het bos aan de oostzijde 
Herenweg’. 
Stand van zaken: 
Het amendement is verwerkt in het besluit. Het voorstel is om dit amendement af te voeren. 
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21. Aanbesteding project Mooi Bergen 
Amendement B door Gemeentebelangen op 18 april 2013 
Beslispunt 9: 
Aanvullend met: 
Indien het aantal sociale woningen verminderd wordt, overeenkomstig beslispunt 18, in eerste instantie aan de eigenaren/bewoners van de Bakemaflat 
een woning in de vrije sector aanbieden 
Stand van zaken: 
Het amendement is in het besluit verwerkt. Het voorstel is om dit amendement af te voeren.  
 
22. Verkenning Regionale Samenwerking: 
Motie 1 door VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA op 23 april 2013 
Om in nauw overleg met de raad de samenwerking met de gemeente Heiloo, Castricum en Uitgeest verder te verkennen en de uitkomsten van deze 
verkenning met de raad te delen. 
Stand van zaken: 
Bestuursopdracht is in het college van 28 mei vastgesteld. Voor 1 januari 2014 wordt uw raad op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek. 
Om de rol van uw raad te borgen hebt u op 20 juni besloten een tijdelijke vakcommissie regionale samenwerking in te stellen. Het voorstel is 
Om deze motie af te voeren omdat de uitvoering voldoende geborgd is.  
 
23. Restauratieplan Oude Hof en omgeving 
Motie 4 door Gemeentebelangen, GroenLinks, D66, CDA, PvdA op 23 mei 2013 
Om op korte termijn over te gaan tot het instellen van een projectgroep Oude Hof, bestaande uit deskundigen met ambtelijke ondersteuning, met als 
opdracht: 

- Het maken van een voorstel tot mogelijke voltooiing van de restauratie van het Oude of uitgaande van het in 2007 vastgestelde plan; 
- Daarbij duidelijke prioriteiten te stellen in volgordelijkheid en wenselijkheid; 
- Het schetsen van de contouren van een beheersplan voor de middellangetermijn en; 
- Het formulieren van voorwaarden voor de inzet van vrijwilligers bij het onderhoud van het gebied; 
- Hierbij tevens te betrekken de gebruikers zoals Scouting Bergen, Cinébergen, Blooming, Aan Zee en de Kennemer Ruiters; 

Een voorstel te doen voor de financiële gevolgen van de uit te voeren werken en het beheersplan met in achtneming van mogelijke subsidies. 
Stand van zaken: 
Ons college zal na het zomerreces in een memo aangeven op welke wijze invulling aan de motie wordt gegeven.  
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24. Blij met de bij 
Motie 3 door VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en Gemeentebelangen op 23 mei 2013 

- Prioriteit te hechten aan het inzaaien van bermen en andere daarvoor geschikte en in het bezit van de gemeente zijnde stukken grond, met wilde 
bloemenmengsels waarin waardplanten voor bijen in overmaat aanwezig zijn; 

- Het houden van bijen op daarvoor geschikte plaatsen te faciliteren en stimuleren; 
- Een voorlichtingscampagne te initiëren waarin de bevolking gewezen wordt op de voor de BIJ giftige bestanddelen van bestrijdingsmiddelen en te 

wijzen op de noodzaak zo min mogelijk gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen. Dit alles onder het motto:  
Bergen is Blij met de Bij 

Stand van zaken: 
Voorstel aan uw raad wordt voorbereid hoe invulling te geven aan deze motie. 
 
25. Volledige integratie Oorsprong en Blinkerd 
Motie 1 door PvdA, CDA en D66 op 23 mei 2013 

- Met de bij de integratie betrokken partijen te inventariseren wat er nog nodig is voor een volledige integratie, welke externe middelen voor 
financiering er zijn en na te gaan welke geldmiddelen er nog ontbreken; 

- Hierover aan de raad te rapporteren in de tweede helft van 2013; 
Een voorstel aan de raad voor te leggen over de wijze waarop kan worden voorzien in een mogelijk tekort in de financiering.  
Stand van zaken: 
Aan motie wordt invulling gegeven. Uw raad wordt in de tweede helft van 2013 geïnformeerd. 
 
 
26. Integratie Oorsprong de Blinkerd, krediet openbare ruimte 
Amendement A door PvdA, D66, VVD en CDA op 23 mei 2013 
De herinrichting van de Blinkerd is aan te merken als groot onderhoud openbare ruimte/infrastructuur. In de begroting van 2015 is onvoldoende ruimte om 
investeringen in de openbare ruimte niet te activeren gelet op de begrotingsomvang. De ondergetekenden kiezen niet voor onttrekking van de algemene 
reserve maar willen deze financiële ruimte indien nodig reserveren voor aanpassingen en investeringen die ten goede komen aan een succesvolle integratie 
van de activiteiten van de Oorsprong in de Blinkerd. 
Stand van zaken: Het college heeft voor uitvoering van dit amendement deze investering in de PPN 2014 opgenomen in de investeringen openbare 
ruimte/parkeerplaatsen.  


