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Inleiding  

 

Signaal vanuit de inwoners 

 

Op 19 maart 2014 hebben de inwoners van de gemeente Bergen de nieuwe 

gemeenteraad gekozen. De uitslag was opmerkelijk want de nieuwe partij KIES 

Lokaal veroverde maar liefst zes zetels. Deze uitslag is door de coalitiepartijen 

KIES Lokaal, D66, CDA en PvdA uitgelegd als een serieus signaal vanuit de 

inwoners. Bij aanvang van de besprekingen voor een coalitieakkoord hebben 

de partijen daarom eerst de vraag gesteld: ‘Wat voor bestuur willen wij zijn?’ 

Het antwoord op die vraag leverde vijf belangrijke pijlers op. Deze pijlers 

spelen bij de aanpak en uitwerking van alle onderwerpen uit het 

coalitieprogramma een prominente rol. 

 

Waar kunt u ons de aankomende vier jaar op aanspreken? 

  

1. In onze gemeente is elke kern belangrijk. De kernen zijn vitaal en 

toekomstbestendig. In de behoefte van de kernen wordt waar mogelijk 

voorzien. 

2. Samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de 

ideeën en initiatieven uit de samenleving. Wij stimuleren de inbreng van 

de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers, zodat zij actief 

deelnemen aan onze samenleving. 

3. Onze dienstverlening is dicht bij de inwoners.  

4. We werken en communiceren op een open, transparante en begrijpelijke 

manier. 

5. Wij zijn een krachtige partner in de regio. Vanuit die kracht en met 

behoud van onze eigenheid zetten wij in op het versterken van kwaliteit, 

het reduceren van kwetsbaarheid en het beheersen van kosten.  
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Werkwijze gemeentelijk bestuur 
 

‘Het motto van deze coalitie is: De gemeente zijn we samen.’ 

 

Inwoners en ondernemers willen steeds meer invloed uitoefenen op hun 

directe leef- en werkomgeving. Bijna iedereen beschikt via internet en social 

media snel over veel informatie. Daarom wordt digitale dienstverlening 

steeds belangrijker. De grootste cultuuromslag is echter niet de digitalisering 

maar de verschuiving van participerende inwoners naar een participerende 

gemeente. De gemeente bepaalt niet wat goed is maar sluit aan bij de 

wensen en behoeften van haar inwoners. Goede communicatie is daarbij 

cruciaal. De gemeente richt zich nog meer op het opvangen van signalen 

vanuit de inwoners, de ondernemers en bezoekers. Deze geluiden gebruiken 

we bij het opstellen van beleid. 

 

Werkwijze ambtelijke organisatie 

• De ambtelijke dienstverlening is nadrukkelijk betrokken en anticipeert op 

wat er leeft en speelt in de kernen en dorpen. 

• Daar waar mogelijk organiseren wij de dienstverlening dichtbij bij de 

inwoners van onze kernen en dorpen. 

• Bij vragen en verzoeken leveren we snelle en meetbare respons vanuit de 

ambtelijke organisatie naar de inwoners toe. 

•  De processen zijn meetbaar en de processen waarbij de inwoners of 

ondernemers betrokken zijn, hebben prioriteit. 

• Wij zullen het lopende project ‘Top in Dienstverlening’ continueren. 
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Regionale samenwerking 

Er komen veel nieuwe taken op de gemeente af. Vooral de aanpak van de 

jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet maken 

het noodzakelijk om in de regio samen te werken. Een bestuurlijke fusie is 

niet aan de orde in deze bestuursperiode ( 2014 -2018). Er loopt een 

onderzoek naar ambtelijke samenwerking tussen gemeente Bergen, Uitgeest, 

Castricum en Heiloo (BUCH gemeenten). Wij wachten de resultaten hiervan 

af. Bij de beoordeling van dit onderzoek kiezen wij voor het scenario dat het 

meeste rendement en de beste kwaliteit voor de gemeente Bergen oplevert. 

 

Einde discussie gemeentehuis 

Wij sluiten de discussie over een nieuw gemeentehuis. De vergaderlocatie 

voor de raad wordt nader onderzocht.   

 

Wijkgericht Werken 

Wij blijven het wijkgericht werken ondersteunen en zullen initiatieven en 

behoeften vanuit de wijken projectmatig faciliteren.  

 

Wethoudersprofiel gemeente Bergen 

Een afvaardiging van de raad houdt jaarlijks voortgangsgesprekken met onze 

wethouders met als doel de kwaliteit te bewaken. De profielschets voor 

wethouders van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is daarbij 

de leidraad. 

 

Toekomstvisie gemeente Bergen 

In 2013 is een start gemaakt met het maken van een toekomstvisie voor de 

gemeente Bergen. Wij inventariseren wat de uitgevoerde stappen hebben 

opgeleverd. Wij evalueren de uitkomsten (ook in samenhang met de 

regionale ontwikkelingen) en heroverwegen dit proces waar nodig. 
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Lokale lasten 
 

‘Zorgvuldige afwegingen voorkomen lastenverzwaring’ 

 

De gemeente Bergen kent een hoge lokale lastendruk in vergelijking met 

andere gemeenten. Het verminderen van onze uitgaven kan voorkomen dat 

inwoners meer lokale belastingen en heffingen moeten betalen. Dit vraagt 

om zorgvuldige afwegingen op financieel gebied. Jaarlijks bekijken we of en 

op welke wijze we de stijging van de heffing Onroerend Zaak Belasting (OZB) 

en van de tarieven voor de Afvalstoffenheffing en het Rioolheffing kunnen 

voorkomen.  

We dragen zorg voor een sluitende meerjaren begroting. 

 
Rioolheffing en OZB 2015 

In 2015 verhogen wij het tarief Rioolheffing en de opbrengsten van de 

Onroerend Zaak belasting niet. 
 

Parkeren 

De parkeermetertarieven voor het jaar 2015 blijven gelijk aan die van het 

jaar 2014. Daarna stellen wij de tarieven per jaar vast. Het bestaande 

parkeerbeleid gaan we optimaliseren. 

 

Toeristenbelasting 

Voor de toeristenbelasting stellen wij in 2015 nieuw beleid op met als 

uitgangspunt dat de gemeente Bergen een kindvriendelijke toeristische 

verblijfplaats is. 
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Zorg en welzijn 
 

‘Eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning waar nodig’ 

 

De huidige demografische kengetallen van onze gemeente laten een sterke 

vergrijzing zien. De te verwachte zorgkosten nemen hierdoor toe. Daarnaast 

heeft de rijksoverheid taken overgedragen aan de gemeenten met een forse 

bezuiniging. De gemeenten krijgen per 1 januari 2015 een brede 

verantwoordelijkheid voor het sociale domein. Onze gemeente zorgt voor 

voldoende, kwalitatief goede voorzieningen. Wij proberen hierbij een 

samenhang te zoeken tussen individuele en algemene voorzieningen voor 

iedereen. We bereiden ons voor op nieuwe verantwoordelijkheden in het 

sociale domein op het gebied van jeugd, Wmo en werk (ook wel bekend als 

de drie decentralisaties, 3 D’s). Doel is dat inwoners die het nodig hebben, 

ondersteuning krijgen die aansluit op hun persoonlijke situatie en behoeften. 

 

De veranderende visie in het sociale domein, het integrale karakter en de 

aangekondigde bezuiniging, maken dat we de ondersteuning van onze 

inwoners anders willen en moeten vormgeven. We hanteren de volgende 

doelstellingen: 

• Kijken naar wat mensen zelf kunnen en passen het aanbod daar op aan. 

• Onze inwoners maken de samenleving en doen op eigen kracht mee. 

• Inwoners ondersteunen elkaar in hun sociale omgeving. 

• De gemeente organiseert ondersteuning voor hen die dat nodig hebben en 

maatwerk waar nodig. De ondersteuning is gericht op participatie.  

• De ondersteuning in samenhang en dichtbij de mensen organiseren. 

De communicatie richting de inwoners is bij dit proces van essentieel belang. 

Gedurende deze bestuursperiode zorgen we voor een financiële l buffer om 

tegenvallers bij de decentralisaties in de zorg op te kunnen vangen. 

 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn in toenemende mate de enthousiaste aanjagers van de 

participatiemaatschappij. Een goede koppeling tussen vrijwilligers en 

organisaties is essentieel. We gebruiken daar de diensten van de Vrijwilligers 
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Centrale Alkmaar (VCRA) voor. Deze diensten dienen dichtbij, zichtbaar en 

bereikbaar te zijn voor onze inwoners. VCRA loketten kunnen in de 

verschillende kernen ondergebracht worden bij bestaande en bemenste 

(welzijn)organisaties zoals Stichting Welzijn Bergen. 
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Wonen & werken 
 

‘Samen leven, samen werken, samen doen’ 

 

Economie, toerisme, cultuur en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Onze gemeente heeft een grote aantrekkingskracht op vele 

bezoekers en dat is niet verwonderlijk. Door de diversiteit van onze stranden, 

de mogelijkheden voor wandelaars en fietsers in ons buitengebied, het 

aanbod van de vele culturele instellingen, de cultuurhistorische waarden en 

het winkelaanbod is er werkelijk voor iedereen wat wils. Door intensieve en 

innovatieve (regionale) samenwerking binnen deze terreinen en (regionale) 

promotie kunnen de bezoekersaantallen toenemen en zal de lokale economie 

profiteren. 

 

De gemeente Bergen creëert  samen met lokale ondernemers, bedrijven, 

culturele instellingen, recreatieve organisaties, verenigingen en andere 

organisaties  een positief en samenhangend economisch, cultureel en 

recreatief klimaat. De gemeente zal afwisselend optreden als regievoerder, 

samenwerkingspartner of facilitator. De drie pijlers van het gemeentelijk 

beleid zijn: 

1. Optimale dienstverlening. 

2. Versterking, uitbreiding en promotie aanbod. 

3. Ruimte voor innovatie, initiatief en duurzaamheid. 

 

Kunst en Cultuur 

We gaan de nota Kunst van kracht in de raad behandelen en daarna 

voortvarend uitvoeren. 

 

Strand 

We pakken de openstaande punten uit het strandbeleid op, te weten: 

• overige commerciële bebouwing 

• overnachten op het strand  

• strandattributen 

• strandterrassen  
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Fiets 

Om de gemeente Bergen nog aantrekkelijker te maken voor toeristen en 

inwoners, stellen we een fietsbeleidsplan op waarin maatregelen worden 

opgenomen, zoals fietsenstallingen aan de kust en elektrische oplaadpunten. 

 

Milieu en Duurzaamheid. 

Het huidige duurzaamheidbeleid gaan we in 2015 evalueren en vervolgens 

stellen wij een toekomstbestendig duurzaamheidbeleid op. 

 

Hinder vliegtuig lawaai 

Onze inwoners ervaren overlast van vliegverkeer. Door de ligging van onze 

gemeente hebben wij geen recht op een afvaardiging bij het officiële overleg 

tussen regionale en landelijke overheden, de luchtvaartsector en bewoners. 

Daarom zullen wij in regionaal verband (met de BUCH gemeenten) optrekken 

om de gezamenlijke klachten in te brengen. 

 

Groen 

Een nieuw groenbeleidsplan moet de basis vormen voor de groenstructuur en 

een kader bieden voor het groenbeheer. Actuele thema’s hierbij zijn 

beeldkwaliteit, ecologisch bermbeheer, onkruidbestrijding en het betrekken 

van inwoners. Tevens kijken we naar de voordelen van samenwerking in 

BUCH verband. 

 

Betaalbare woningen. 

We gaan ons extra inspannen om betaalbare en toekomst bestendige 

woningen, zowel huur als koop, te laten realiseren. Daarvoor zetten we 

middelen in als, de 30-10-60 afspraak, Koopgarant woningen, CPO projecten 

en startersleningen.  

 

Bewoning recreatiewoningen. 

De voorwaarden voor het toekennen van een tijdelijke persoonsgebonden 

gedoogbeschikking worden aangepast, zodat het makkelijker wordt een 

zomerwoning tijdelijk te bewonen. Daarover gaan we onze inwoners 

infomeren. 

                                                                                     8                                Versie  aan raad 15 mei 2014 
 



Voorzieningen  
 

‘Vitale en toekomstbestendige dorpen en kernen’ 

 

In de komende bestuursperiode gaan we het gebruik van de bestaande 

accommodaties optimaliseren. Accommodaties afstoten is daarbij ook een 

optie. Bergen, Egmond en Schoorl behouden minimaal de volgende vijf 

basisvoorzieningen:  

• Sportgelegenheden; 

• Een basisschool; 

• Een afval breng voorziening; 

• Een plek voor de jeugd; 

• Een bibliotheekvoorziening.  

 

Sporthal de Egmonden 

Wij gaan in gesprek met de voetbalclubs Egmondia en Zeevogels om in een 

ultieme poging na te gaan of een fusie nog tot de mogelijkheden behoort en 

de voorwaarden waaronder. Als deze gesprekken met de voetbalclubs niet 

leiden tot een fusie, dan besluiten we nog voor het einde van 2014 nabij de 

huidige sporthal een nieuwe sporthal te realiseren, indien mogelijk met een 

slecht weer voorziening. In afwachting van de uitkomst van de gesprekken 

met de voetbalclubs, gaan we het project Dorp en Duin eventueel herijken. 

 

Sportcomplex de Beeck 

In 2015 loopt het contract met de huidige beheerder van zwembad De Beeck 

af. Wij gaan de exploitatie van het sportcentrum de Beeck voor de 

aankomende vier jaar opnieuw aanbesteden. Dit doen we binnen de huidige 

financiële kaders en met in achtneming van het maatschappelijk nut voor de 

inwoners en bezoekers van de gemeente. Daarnaast brengen we de 

eventuele ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied van het sportcomplex 

tezamen met het aanpalende terrein van de voetbalvelden van BSV in kaart. 
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Zwembad in Egmond aan Zee 

Wij gaan in gesprek met de eigenaren van Hotel Zuiderduin om te komen tot 

een privaat zwembad in Egmond aan Zee. Het medegebruik van inwoners 

van de gemeente Bergen en toeristen is daarbij een voorwaarde. 

 

Sport 

Wij actualiseren de Sportnota uit 2008 in samenspraak met betrokkenen en 

belanghebbenden. Daarbij besteden wij speciale aandacht aan de jeugd en 

ouderen. 

 

Onderwijshuisvesting 

Voor alle kernen werken wij een scholenplan uit. In de dorpen Egmond aan 

Zee, Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef, Bergen, Schoorl en Groet blijft 

minimaal één basisschool behouden. 

 

Bibliotheek 

 Egmond houdt een moderne bibliotheekvoorziening. We sluiten niet uit dat op 

termijn ook in de kern Bergen een aanpassing van de bibliotheek nodig is.  

 

Museum Kranenburgh 

Samen met de aan haar gelieerde instellingen, heeft Museum Kranenburgh 

een grote toegevoegde waarde op maatschappelijk en cultureel gebied voor 

de gehele gemeente Bergen. Daarvoor krijgt het museum in deze 

bestuursperiode (op basis van gemaakte afspraken) maximaal een jaarlijkse 

exploitatie subsidie van € 500.000 per jaar. De gemeente gaat er, in overleg 

met de Raad van Toezicht, op toezien dat de financiële exploitatie van 

museum Kranenburgh geen risico’s voor het voortbestaan van het museum 

met zich meebrengt. Op deze wijze wordt de waarde van museum 

Kranenburgh voor de samenleving geborgd. 

 

Brandweerkazerne 

In maart 2014 is het besluit genomen om een brandweerkazerne te 

realiseren. Bij de bouw maken wij multifunctioneel gebruik van de kazerne 

mogelijk. 
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Dierenasiel 

De Dierenbescherming heeft grond gekocht aan de Kanaaldijk 79 voor de 

realisatie van een regionaal dierenopvangcentrum. Wij ondersteunen deze 

locatie, mits de opvang voldoet aan de beeldkwaliteit van het landelijk gebied 

en er passende maatregelen genomen zijn met betrekking tot de 

milieunormen (geluidoverlast). 
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Openbare ruimte & grote projecten 
 

‘Luisteren, aanpakken en besluiten’ 

 

Verbeteren openbare ruimte.  

In deze bestuursperiode gaan wij, in alle kernen, voor locaties die al jaren 

om een aanpak vragen en die bij verfraaiing een meerwaarde opleveren voor 

de omgeving, oplossingsgerichte plannen ontwikkelen.  

 

In dat kader spannen wij ons in om, ook voor de stedenbouwkundige 

afronding van het boulevardgebied Zuid in Egmond aan Zee, het 

stedenbouwkundig plan De Werf e.o., snel in uitvoering te brengen. 

 

Bestemmingsplannen 

Bij de herziening van bestemmingsplannen maken wij globale 

bestemmingsplannen, met in achtneming van de nieuwe omgevingswet. 

Bij nieuwe projecten moet er een goede balans zijn tussen natuur en 

agrarisch beheer. 

 

Mooi Bergen 

Voor het centrum van Bergen is in 2011 een structuurvisie vastgesteld 

waarin ruimte is voor een uitbreiding van winkels met een ondergrondse 

parkeergarage, woningbouw en vernieuwde openbare ruimte. Na de mislukte 

aanbesteding van het totale project Mooi Bergen is een onderzoek gestart 

voor een doorontwikkeling. Wij willen deze doorontwikkeling graag realiseren 

voor en door de markt en binnen de bestaande structuurvisie. Daarbij 

betrekken wij vanzelfsprekend de inwoners en ondernemers uit het gebied.  

 

Schoorl Klopt! 

Het plan Schoorl Klopt wordt  met voortvarendheid opgepakt binnen de 

afgesproken kaders. Wij voeren overleg met alle betrokkenen om zo spoedig 

mogelijk te komen tot een zichtbaar begin van de zo noodzakelijke 

vernieuwing van het centrum van Schoorl. 
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Camperduin 

Voor de veiligheid van de kust realiseert het Hoogheemraadschap voor de 

Hondsbosche Zeewering (van Camperduin tot Petten) een duinenrij en een 

breed strand. De ondernemers en inwoners van Camperduin hebben ideeën 

en initiatieven ontwikkeld om de kansen van deze ontwikkeling te benutten. 

Bij het vaststellen van een structuurvisie voor Camperduin houden wij hier 

nadrukkelijk rekening mee. Voor het verfraaien van de openbare ruimte 

maken wij mogelijk gebruik van de extra provinciale subsidie.  

 

Oude Hof in Bergen 

Het huidige gebruik van het Oude Hof in Bergen voldoet niet (geheel) aan de 

uitgangspunten van de in het verleden gesloten erfpachtovereenkomst. Er 

wordt op integrale wijze een plan opgesteld, om de erfpachtafspraken te 

actualiseren, het gebruik incl. parkeren/verkeer te faciliteren binnen 

bestaande regelgeving, het landgoed te renoveren en de vergunningen en 

bestemming waar nodig op orde te brengen. 

 

Slotkwartier in Egmond aan de Hoef 

Het Slotkwartier is van onschatbare historische waarde. Het is de wens van 

velen om de mogelijkheden van dit unieke erfgoed beter te benutten. Wij 

maken voor de omgeving van het Slotkwartier een ontwikkelingsplan.  

 

Fietspad Bergen aan Zee - Egmond aan Zee 

Al heel lang bestaat de wens voor een recreatief fietspad van Bergen aan Zee 

naar  Egmond aan Zee. We doen een ultieme poging om dit mogelijk te 

maken. 

 

Verkeersafwikkeling Heiloo (A9) 

De aanleg van de nieuwe afslag mag niet leiden tot de afwikkeling van het 

strandverkeer via Egmond Binnen. Daarover maken wij concrete afspraken 

met de gemeente Heiloo. 

 

 

KIES Lokaal, D66, CDA en PvdA 
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