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Inleiding 
 

De Tussentijdse Rapportage, beleidsmatige voortgang is bedoeld 
om de raad te informeren omtrent de realisatie van de in de 
begroting geformuleerde ambities en doelstellingen. 

Regierol Raad 
 
Om zorg te dragen voor een betere regierol van de raad om te 
kunnen sturen op de gewenste resultaten en invulling van ambities 
is vanaf 2015 gekozen om de Tussentijdse Rapportage te splitsen 
in een financiëel en beleidsmatig deel. 
 
Hierdoor heeft de raad tijdig invloed op beleidswijzigingen en kan zij 
nieuw beleid  (mee)formuleren. 
 
Het financieel deel van de Tussentijdse Rapportage is opgenomen 
in de Perspectiefnota 2016. 
 
Dit document bevat het overzicht van de beleidsmatige voortgang 
en de verantwoording over afwijkingen van deze progressie. 
 

De beleidsmatige voortgang wordt door de ambtelijke organisatie 
gepresenteerd aan de raad voorafgaand aan de raadsbehandeling 
van de Perspectiefnota 2016. 
 
Toelichting verkeerslichten 
 
Hierna wordt per programma een overzicht gegeven van de 
voortgang op beleidsuitvoering middels het verkeerslichtenmodel. 
 
Scores beleidsvoortgang; 
 
Groen = Alles loopt conform planning 

Oranje = Melden aan de raad, het college kan bijsturen 

Rood = Raad moet er wat van vinden 

 

De kleuren oranje en rood hebben geen directe relatie met 

financiële voor- en nadelen. 

 

  



 
 
 

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 BELEIDSMATIGE VOORTGANG Pagina 4  
 

Programma 1. Inwoners en bestuur 
Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Peter van Huissteden 

 

 

  

Prestatiedoelstelling Prestatie indicator Werkzaamheden 2015 Score Toelichting

I Samenwerken 

met inwoners

Vernieuwde werkwijze 

wijkgericht werken

wijkverenigingen werken 

actief mee aan een nieuwe 

aanpak.

Implementatie onderzoek 

vernieuwde werkwijze

Onderzoek is uitgevoerd en wordt verwerkt in beleidskaders.. 

Bereidheid om mee te 

denken en werken aan een 

nieuwe, verbeterde aanpak.

Een gedragen 

raadsvoorstel voor een 

nieuwe aanpak voor 

wijkgericht 

werken/burgerparticipatie.

Opstellen voorstel Op basis van voornoemd onderzoek beslist college voor het 

zomerreces over nieuwe uitgangspunten en afspraken met de 

wijkverenigingen.

Beter inzicht in de behoefte 

van de kernen. Stimuleren 

van de inbreng van de 

creativiteit en kennis van 

inwoners en ondernemers.

Dorpsgesprekken in de 

verschillende kernen

Gesprekken met de 

verschillende kernen

Gesprekken door de burgemeester zijn grotendeels gevoerd. 

Uitkomsten van deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd. 

De uit de gesprekken voortkomende acties worden door de 

ambtelijke organisatie opgepakt en uitgevoerd.

II Regionale 

samenwerking

Intensiveren regionale 

samenwerking

Onderzoeksrapport BUCH 

samenwerking

Afhankelijk van de keuzes 

van de gemeenteraden in 

BUCH-verband

Dit proces loopt volgens schema. De BUCH raden nemen op 24 

juni een besluit over de fusie van de vier ambtelijke organisaties 

als vervolg op het zwaarwegende principebesluit dat zij op 19 

januari 2015 hebben genomen.

Regionale samenwerking Implementatie uitwerking 

onderzoeksresultaten

Nadat de raden een besluit hebben genomen op 24 juni wordt 

gestart met de implementatie. Op dit moment wordt het 

voorwerk gedaan om zo snel mogelijk van start te gaan met de 

volgende fase in het fusieproces.

Programma 

onderdeel
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Programma 2. Samenleving 
Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Odile Rasch, Jan Mesu, Peter van Huissteden 

 

 
  

Prestatiedoelstelling Prestatie indicator Werkzaamheden 2015 Score Toelichting

I Toekomstvisie 

Bergen 2040

Toekomstvisie Bergen 2040 Toekomstvisie Toekomstvisie  opgesteld Op welke wijze tot afronding van het proces toekomstvisie te 

komen, wordt voorgesteld aan het college. De raad wordt op de 

hoogte gesteld van het collegebesluit. De uitkomsten van het 

proces worden meegenomen in het project 

overheidsparticipatie.

Demografische prognose Vernieuwde prognose Uitvoeren onderzoek De demografische prognose is conform planning uitgevoerd. 

II Sociaal Domein 

A. Realiseren van 

één Integrale 

Toegang

Samenwerking BUCH-

gemeenten: integrale 

toegang

De activiteiten voor het 

doorontwikkelen en 

implementeren van de 

integrale toegang zijn 

vastgesteld en worden 

uitgevoerd 

Doorontwikkelen en 

implementeren integrale 

toegang en de 

samenwerking binnen 

BUCH met 

maatschappelijke- en zorg 

aanbieders 

professionaliseren

Taken binnen de verschillende decentralisaties worden in 

BUCH verband verdeeld of gezamenlijk opgepakt. Er worden 

verschillende taken opgepakt ten behoeve van de toegang.  Er 

vindt onderzoek plaats naar expertnetwerk en de positie van het 

CJG. De uitkomsten van deze onderzoeken moeten worden 

uitgevoerd.

één integrale toegang en 

sociale teams voor het 

sociale domein (BUCH)

de integrale toegang en 

sociale teams zijn 

operationeel 

Verdere implementatie van 

de integrale toegang en 

sociale teams en verdere 

afstemming met 

ketenpartners & 

vindplaatsen

De doorontwikkeling van de sociale teams vindt op dit moment 

plaats. Afhankelijk van de ervaringen in 2015 zal de werkwijze 

van de sociale teams worden aangepast.  Ook zal er verdere 

samenwerking worden opgepakt met de maatschappelijke 

partners in de wijken. Er is een start gemaakt in de 

samenwerking met de wijkverpleegkundige.

Programma 

onderdeel
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Prestatiedoelstelling Prestatie indicator Werkzaamheden 2015 Score Toelichting

II Sociaal Domein 

B. 

Maatschappelijke 

ondersteuning

De integrale meerjarige  

beleidsnota Sociaal 

Domein is vastgesteld 

De activiteiten voor het 

ontwikkelen van een 

integraal beleidsplan zijn 

vastgesteld en worden 

uitgevoerd

Ontwikkelen van een 

integraal beleidsplan met 

inwoners, maatschap-

pelijke organisaties 

Dit onderwerp wordt in BUCH verband verder opgepakt. Het 

beleid voor de transformatie is in ontwikkeling. Inzet is om het 

beleid 3D breed op te zetten voor 2016-2018. Het definitieve 

beleid wordt in 2016 afgerond. 

De ondersteuning van de 

mantelzorg-, vrijwilligers en 

cliëntondersteuning wordt 

integraal aangeboden 

De activiteiten die nodig zijn 

voor het ontwikkelen van 

een integrale aanpak zijn 

vastgesteld en worden 

uitgevoerd

Ontwikkelen van een 

integrale aanpak voor 

ondersteuning aan 

mantelzorgers, vrijwilligers 

en cliënten 

Dit onderwerp wordt in BUCH verband verder opgepakt. De 

ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers maakt deel uit 

van het integrale beleidsplan 3D.

Er zijn (nieuwe) 

ondersteuningsarrange-

menten ontwikkeld 

De activiteiten die nodig zijn 

voor het aanbeiden van 

(nieuwe) ondersteu-

ningsarrangementen zijn 

vastgesteld en kunnen 

worden uitgevoerd.

Op basis van de 

ondersteuningsbehoeften 

van onze inwoners worden 

(nieuwe) onder-

steuningsarrangementen 

ontwikkeld 

Door te werken in de sociale teams wordt steeds meer duidelijk 

welke behoefte onze inwoners nu daadwerkelijk nodig hebben. 

Op basis daarvan worden nieuwe producten ontwikkeld. Er 

wordt nu gekeken naar de groep inwoners met een chronische 

ziekte en handicap. Ook wordt gekeken naar dagbesteding voor 

inwoners met een psychische aandoening. 

II Sociaal Domein 

C. Jeugdhulp

Het beleid voor de 

transformatie van de 

Jeugdhulp is vastgesteld

De activiteiten voor het 

ontwikkelen van beleid voor 

de transformatie van de 

jeugdhulp zijn vastgesteld 

en worden uitgevoerd

Op basis van ervaringen 

wordt het beleid van de 

transformatie van de 

jeugdhulp ontwikkeld

Dit onderwerp wordt in BUCH verband verder opgepakt.Het 

beleid voor de transformatie is in ontwikkeling. Inzet is om het 

beleid 3D breed op te zetten voor 2016-2018. Het definitieve 

beleid wordt in 2016 afgerond. 

De toegang tot de 

jeugdhulp via de sociale 

teams is doorontwikkeld

De toegang tot de 

jeugdhulp via de sociale 

teams is gerealiseerd

de toegang tot de jeugdhulp 

via de sociale teams 

sociale wijkteams wordt 

doorontwikkeld

Jeugdhulp maakt onderdeel uit van de sociale teams. De 

ervaringen in 2015 leiden tot een meer definitieve vorm.

Programma 

onderdeel
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Prestatiedoelstelling Prestatie indicator Werkzaamheden 2015 Score Toelichting

Er is vorm gegeven aan de 

werkgeversdienst-verlening

De activiteiten voor de 

vormgeving van de 

werkgeversdienst-verlening, 

SROI en de invulling van 

garantie-banen zijn 

vastgesteld en worden 

uitgevoerd

Er wordt beleid ontwikkeld 

voor de werkgevers-

dienstverlening, SROI en de 

invulling van garantiebanen

College heeft besluit genomen tot inzet jobhunter als 

specialisme in backoffice sociaal team, in BUCH verband zetten 

we gezamenlijke aanpak voor werkgeversbenadering op, dat 

onderdeel uitmaakt van werkgeversservicepunt Noord Holland 

Noord, aansluiting en deelname aan regionaal Werkbedrijf is 

gerealiseerd.

De WNK is 

getransformeerd naar een 

bedrijf dat 

personeelsdiensten 

aanbiedt

De activiteiten voor de 

implementatie zijn 

vastgesteld en worden 

uitgevoerd

Er wordt beleid ontwikkeld 

voor de transformatie van 

de WNK 

Er wordt zeer frequent overlegd met WNK over beleids-, 

uitvoerings en samenwerkingsafspraken, gericht op de 

transitieperiode van WNK (2015-2017)

het WNK Werkbedrijf is 

afgebouwd

De activiteiten voor de 

afbouw zijn vastgesteld en 

worden uitgevoerd

Er wordt een plan gemaakt 

voor de afbouw van het 

WNK werkbedrijf

Voor 2015 staat de verveemding van de bedrijfsonderdelen 

Groen en Schoonmaak van WNK op de planning. Dit gaat 

langzamer dan verwacht maar is waarschijnlijk wel binnen dit 

jaar realiseerbaar.

een beschutte 

werkvoorziening c.q. 

arbeidsmatige 

dagbesteding is opgezet

De activiteiten voor het 

opzetten van een beschutte 

werkvoor-ziening c.q. 

arbeidsmatige 

dagbesteding zijn 

vastgesteld en worden 

uitgevoerd

Er wordt beleid ontwikkeld 

voor een beschutte 

werkvoorziening c.q. 

arbeidsmatige 

dagbesteding

De landeljke ontwikkelingen en wettelijke kaders van het nieuwe 

instrument Beschut werk blijven onduidelijk. Doel blijft dit jaar 

richting te bepalen en beleid te ontwikkelen over hoe de BUCH 

gemeenten met dit instrument willen omgaan.

het minimabeleid is 

geherijkt en op elkaar 

afgestemd

De activiteiten voor de 

herijking en afstemming 

van het minimabeleid zijn 

vastgesteld en worden 

uitgevoerd

Het minima beleid wordt 

herijkt en op elkaar 

afgestemd 

Herijking van het minimabeleid is opgenomen in de extra 

financiering 3D voor de BUCH. Over invulling van het beleid is 

nog geen bestuurlijke beslissing genomen. Na deze beslissing 

kan invulling aan het beleid worden gegeven. De verwachting is 

dat dit in 2016 gerealiseerd gaat worden. Vooruitlopend op de 

aanpassing van het beleidskader, zijn wel de beleidsregels 

aangepast.

III Voorzieningen Scholenplan kern Bergen Overeenstemming met 

schoolbesturen

Ontwikkelen scholenplan Conform planning is de verwachting dat dit in 2016 gerealiseerd 

gaat worden.

Scholenplan de Egmonden Overeenstemming met 

schoolbesturen

Ontwikkelen scholenplan Conform planning is de verwachting dat dit in 2017 gerealiseerd 

gaat worden.

Programma 

onderdeel
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Programma 3. Dienstverlening 
Portefeuillehouder(s): Rob Zeeman, Odile Rasch 

 

 
 

 

  

  

Prestatiedoelstelling Prestatie indicator Werkzaamheden 2015 Score Toelichting

I Top in 

dienstverlening

top in dienstverlening Doelstellingen 

kwaliteitshandvest en 

klanttevredenheid

Doorontwikkeling (digitale) 

dienstverlening

De doorontwikkeling van de dienstverlening verloopt conform 

planning. Het betreft hier de deelprojecten opzetten en inrichten 

van een klantcontactcentrum (KCC) volgens een groeimodel en 

de vernieuwing van de gemeentelijke website met de daarbij 

behorende digitale dienstverlening. 

II Digitalisering 

overheid

De digitale overheid Projectkalender van 

informatiebeleidsplan is 

uitgevoerd 

Uitvoering beleidsplan Vanuit de projectgrope BUCH-I&A wordt een 

informatiebeleidsplan gemaakt voor de BUCH. Dit plan wordt in 

juni voorgelegd aan het BUCH-MT.

Basisregistraties zijn in 

gebruik

Uitvoering I-NUP Alle projecten op de I&A kalender zijn opgenomen in de BUCH-

I&A projectenkalender. Hier wordt samenwerking, kennisdeling 

en efficiëntie mee behaald. Er zijn verschillen in de mate van I&A 

volwassenheid in de BUCH gemeenten wat kan veroorzaken dat 

de doorlooptijd wordt vertraagd. 

Programma 

onderdeel
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Programma 4. Ruimtelijke Ordening 
Portefeuillehouder(s): Rob Zeeman, Odile Rasch, Peter van Huissteden 

 

 
  

Prestatiedoelstelling Prestatie indicator Werkzaamheden 2015 Score Toelichting

I Wonen Vaststellen en uitvoeren 

lokale woonvisie

Vaststelling beleid Vaststellen beleid De concept woonvisie wordt op 4 juni in de raadscommissie 

besproken om voor inspraak vrij te geven. Daarna 4 weken ter 

inzage. Op 10 september in de raadscommissie en 1 oktober in 

de raad ter vaststelling. 

Prestatieafspraken Vaststelling beleid Vaststellen beleid Na vaststellen lokale woonvisie wordt overleg met Kennemer 

Wonen en huurdersorganisaties opgestart over de 

prestatieafspraken. Vaststellen van prestatieafspraken vindt niet 

in 2015 maar in 2016 plaats. 

Uitwerking regionale 

woonvisie

Uitvoeren projecten Uitvoeren projecten Het uitwerken vindt doorlopend plaats, dus ligt op schema. 

Hieronder vallen o.a. onderzoeken naar levensloopbestendig 

wonen, domotica, aanpassen bestaande woningvoorraad.

CPO Uitvoeren pilotproject Uitvoeren pilotproject Project CPO loopt. De voormalig beoogde locatie is momenteel 

niet beschikbaar (T&O-terrein). Pilot wordt nu uitgevoerd voor het 

Watertorenterrein.

Huisvestingsverordening Nieuwe 

huisvestingsverordening           

Vaststellen 

huisvestingsverordening

In de regio bezig met in roulatie brengen naar college, 

raadscommissie en raad. In de gemeente Bergen 4 juni in de 

raadscommissie en 25 juni in de raad.

Programma 

onderdeel
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Prestatiedoelstelling Prestatie indicator Werkzaamheden 2015 Score Toelichting

II Investeren in de 

leefomgeving

Nieuwe toekomst 

Slotkwartier

Afstoten gemeentelijke 

panden

Onderzoek herbestemming 

Slotkwartier

Onderzoek loopt. Hoeve Overslot is begin 2015 door de 

provincie Noord-Holland geselecteerd als 

herbestemmingsproject. In dit proces wordt voor Hoeve Overslot 

(en het gehele Slotkwartier) samen met experts en betrokkenen 

gezocht naar nieuwe functies voor de gemeentelijke panden

Vastgestelde structuurvisie 

Mooi Bergen

Structuurvisie Mooi Bergen  Vaststellen structuurvisie In januari 2015 is de structuurvisie vastgesteld inclusief de 

bijbehorende grex. Op dit moment wordt gewerkt aan de 

stedebouwkundige contourenschets. Naar verwachting wordt 

deze eind 2015 aan de raad aangeboden.

Vastgestelde structuurvisie 

Schoorl Klopt

Structuurvisie Schoorl Klopt  Vaststellen structuurvisie Het oorspronkelijk plan wordt ontvlochten in vier deelplannen 

(centrumvisie, oude rabobanklocatie, groene hart en 

verkeersstructuur). In juni is overleg met belanghebbenden en 

omwonenden. Op basis van de uitkomsten van dit overleg wordt 

een procesvoorstel opgesteld en aan de raad aangeboden.

Vastgestelde structuurvisie 

Camperduin

Structuurvisie Camperduin  Vaststellen structuurvisie Structuurvisie is vastgesteld.

III Bestemmings

plannen

Nieuwbouw dierentehuis Vergunning nieuwbouw Regionale afspraken De Dierenbescherming is eigenaar van het huidige asiel en van 

de grond waar ze graag een nieuw asiel wil bouwen. Bij hun ligt 

het initiatief tot nieuwbouw. Wij hebben eerder aangegeven mee 

te willen werken aan een planologische procedure mits er 

uitzicht is op economische haalbaarheid. Het afgelopen jaar 

heeft de Dierenbescherming hierin geen stappen ondernomen.

Bestemmingsplan Bergen 

Noord 

Vastgesteld Opstellen 

bestemmingsplan

Met de raadscommissie Bp is in maart 2015 informeel 

gesproken over thema's die in alle bestemmingsplannen 

terugkomen. Dit is de opmaat voor Bergen Noord. Bergen Noord 

is het eerste bestemmingsplan van de nieuwe ronde 

herzieningen. Naar verwachting wordt dit plan in 2016 ter 

besluitvorming aan de raad voorgelegd. 

Programma 

onderdeel
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Prestatiedoelstelling Prestatie indicator Werkzaamheden 2015 Score Toelichting

IV Mobiliteitsbeleid Fietsbeleidsplan Vastgestelde 

fietsbeleidsplan, inclusief 

uitvoeringsagenda

Opstellen fietsbeleidsplan loopt volgens planning, verwachte aanbieding aan raad 

december 2015

Fietspad duingebied PWN Realisatie fietspad 

duingebied

Overleg PWN College stelt voor dit onderdeel te laten vervallen omdat PWN 

niet bereid is om aan de realisatie mee te werken. Er is wel 

overleg geweest met PWN, maar ons verzoek is bij herhaling 

afgewezen omdat het hier een natuurgebied betreft.

Afspraken Heiloo Tegengaan sluipverkeer 

Egmond Binnen

Afspraken Heiloo Door de gemeente Heiloo is een onderzoek verricht. Dit 

onderzoek dient te worden bestudeerd. De conclusies zullen in 

2015 worden gedeeld

V Groenstructuur 

en open 

Actueel groenbeleid Groenbeleidsplan Opstellen beleidsplan In vierde kwartaal 2015 wordt startnotitie opgesteld.

groengebied Heldere afspraken over 

toekomst Oude Hof

Toekomstplan Oude Hof Opstellen toekomstplannen Voor wat betreft het Oude Hof wordt samen met de gebruikers 

en betrokkenen gewerkt aan een plan waarin de ambities van 

de gebruikers worden uitgewerkt binnen de kaders van 

stringente wet- en regelgeving doe voor het gebied van 

toepassing is. Een belangrijk onderwerp hierbij is een 

oplossing voor het parkeerprobleem. In de tweede helft van 

2015 worden gesprekken gevoerd met de huidige huurder 

betreffende de erfpacht. Eind 2015 wordt gestart met het 

opstellen van het bestemmingsplan.

VI Milieu en 

duurzaamheid

Evaluatie 

Duurzaamheidbeleid 

Evaluatie Uitvoeren evaluatie 

duurzaamheidbeleid 2012-

2016

De evaluatie en monitoring van beleid is uitgevoerd. De 

rapportage wordt in het derde kwartaal aan het college en de 

raad aangeboden.  

Duurzaamheidagenda 2015 Uitvoeren agenda 2015 Opstellen en uitvoeren 

agenda 2015

Het college heeft met de duurzaamheidsagenda 2015 

ingestemd. De uitvoering van de projecten verlopen volgens 

planning. 

Duurzaamheidbeleid 2016-

2020

Vastgesteld 

duurzaamheidbeleid 2016-

2020

Duurzaamheidbeleid 2016-

2020 op basis van 

uitkomsten evaluatie

Het opstellen van nieuw Duurzaamheidsbeleid start in 2016. 

Onderzocht wordt of dit in BUCH-verband kan worden opgesteld. 

Programma 

onderdeel
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Programma 5. Beheer 
Portefeuillehouder(s): Hetty Hafkamp, Rob Zeeman, Peter van Huissteden 

 

 
 
 
 
  

Prestatiedoelstelling Prestatie indicator Werkzaamheden 2015 Score Toelichting

I Openbare ruimte Herinrichting De Werf e.o. Aansluitend geheel 

Boulevard Egmond aan Zee 

en Werf

Uitvoering van het ontwerp Project is in afronding.

Herontwikkeling Bergen 

aan Zee

Herontwikkeling Bergen 

aan Zee

Opstellen integraal plan 

centrale gebied rond 

strandafgang Bergen aan 

Zee

Tijdens de ARC van 23 april 2015 is de raad niet akoord gegaan 

met de ruimtelijke schets voor Bergen aan Zee als 

richtinggegevend kader voor toekomstige planontwikkeling. 

Afgesproken is om per afzonderlijk project invulling te geven aan 

de ambities van de structuurvisie.

II Afvalbeheer Kostenefficiënte wijze 

afvalbeheer

Onderzoek Start onderzoeken 

mogelijkheden 

afvalbrengstations. 

(mogelijkheden binnen 

bestaande locaties, 

mogelijkheden gezamenlijk 

in BUCH-verband, 

mogelijkheden afval één 

locatie

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor afvalbrengstations 

loopt.

Implementatie onderzoeks-

resultaten

Op basis van de 

onderzoeksresultaten vindt 

besluitvorming en uitvoering 

plaats

Implementatie vindt plaats na besluitvorming.

Programma 

onderdeel
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Programma 6. Economie, toerisme en cultuur 
Portefeuillehouder(s): Rob Zeeman, Odile Rasch 

 

 

Prestatiedoelstelling Prestatie indicator Werkzaamheden 2015 Score Toelichting

I Economie Door middel van 

regiomarketing, 

destinatiemarketing en 

lokaal gerichte activiteiten 

Bergen en de regio op de 

kaart zetten

Meer toeristen, bezoekers, 

meer bestedingen, langer 

verblijf, vaker bezoek

opstellen regionale visie De regionale economische visie wordt opgesteld door extern 

bureau, in sept 2015 wordt dit in PORA besproken. De regionale 

toeristische visie wordt in het najaar van 2015 aan de raden in 

de regio ter besluitvorming voorgelegd. 

In de regio wordt gewerkt aan de oprichting van een Destinatie 

Marketing Organisatie onder de noemer Holland Boven 

Amsterdam. De raad wordt in september over de voortgang 

geïnformeerd.

De startnotities van de lokale toeristische en economische 

visies worden eind 2015 aan de raad voorgelegd. 

Met de markt kijken naar 

samenwerkings-

mogelijkheden tussen 

gemeente en ondernemers

Verbeterde relatie 

gemeente - ondernemers, 

informatievoorziening voor 

ondernemers verbeterd

regulier overleg 

ondernemers

Er is met FOBES drie maal per jaar overleg. De wethouder zal 

ook op verzoek aamnwezig zijn op lokale vergaderingen van de 

ondernemersverenigingen.

Voorkomen leegstand, 

invulling detailhandel

Versterken 

vestigingsklimaat, 

tegengaan leegstand

opstellen regionale 

detailhandelsvisie

Er wordt in 2016 een regionale detailhandelsvisie opgesteld 

door de regio. Deze wordt gebruikt voor de invulling van lokaal 

economisch beleid. 

II Strand Vier resterende 

onderwerpen evaluatie 

strandbeleid oppakken

Duidelijkheid voor 

gemeente, ondernemer en 

bezoeker

resterende onderwerpen 

strandbeleid voorleggen 

aan raad

De resterende onderwerpen evalutie strandbeleid zijn 

voorgelegd aan de raad. In maart heeft de raad besloten. De 

strandnota, evaluatie en vier punten worden samengevoegd tot 

één beleidsdocument.  Over slapen op het strand is nog geen 

beslissing genomen. Eerrst wordt onderzocht welke locaties 

geschikt zijn voor dit doel.

Ontwikkelingen bij 

Camperduin

Meer bezoekers, goed 

imago

invulling structuurvisie 

Camperduin

Na de afronding van fase 1, het strand met suppletie is vanaf 

mei gestart met invulling omgeving achter de dijk en projecten 

tweede fase.

Meer aan het roer waar het 

ontwikkelingen vanuit 

Rijk/Provincie betreft

Meer zeggenschap overleggen betrokken 

partijen

In diverse overleggen met rijk en hoogheemraadschap wordt 

druk aandacht besteed aan het economishc belang van het 

strand en de toevoeging van het strand op de recreatieve en 

toeristische mogelijkheden. Binnen die mogelijkheden is 

blijvend aandacht voor de mogelijkheden voor onze 

ondernemers.

Programma 

onderdeel
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Prestatiedoelstelling Prestatie indicator Werkzaamheden 2015 Score Toelichting

Goede verstandhouding 

met ondernemers op het 

strand

Duidelijkheid, openheid, 

communicatie

regulier overleg 

ondernemers

Er vindt regelmatig overleg met ondernemers plaats.

Regelgeving waar nodig Duidelijkheid zonder 

betutteling

minder regelgeving Daar waar mogelijk wordt regelgeving tot het minimum beperkt.

III Kunst en cultuur Vernieuwing 

subsidiesystematiek

Toetsingskader gereed opstellen toetsingskader Kaders toetsingskader opgenomen in conceptnota Kunst en 

Cultuur. Na vaststelling (1 oktober 2015) wordt deze definitief 

gemaakt en vastgesteld. Implementatie 2016.

Faciliterende en 

ondersteunende rol 

gemeente invullen

Vervulling rol invullen facilitaire rol De concept nota gaat uit van een faciliterende rol van de 

gemeente en verbindt daar concrete acties aan. 

Stimuleren eigen kracht 

organisatie

Bewustwording 

organisaties

Stimuleren organisaties 

zelfstandigheid

De concept nota gaat uit van een faciliterende rol van de 

gemeente en verbindt daar concrete acties aan. 

Verbinding leggen met de 

regio en het veld toerisme & 

recreatie

Platform en interne 

ontschotting

Invullen platform en intern 

overleg

Er is een platform Kunst en cultuur in de regio opgestart. De 

verbinding met toerisme en recreatie wordt in de beleidsnota 

gelegd.

Programma 

onderdeel
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Prestatiedoelstelling Prestatie indicator Werkzaamheden 2015 Score Toelichting

I Begroting Sluitende begroting Een door de provinciale 

toezichthouder 

goedgekeurde begroting en 

repressief toezicht.

Jaarlijks in het 

begrotingstraject worden de 

niet wettelijk uitgaven en 

inkomsten heroverwogen 

en worden zo nodig 

ombuigingsvoorstellen aan 

de raad aangeboden om te 

komen tot een sluitende 

begroting.

Het begrotingssaldo is naar verwachting licht negatief. Dit is 

slechts incidenteel. Het meerjarig vooruitzicht laat een positief 

begrotingssaldo zien. Naar verwachting valt het tekort in 2015 

weg tegen het jaarrekeningresultaat.

Programma 

onderdeel


