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Beleid gemeente 
De visie op voorzieningen (Op zoek naar geluk, vastgesteld door de raad in september 2016) heeft 

een zestal uitgangspunten: 

- Inwoner centraal 

- Bijdragen aan maatschappelijk effect 

- Basisvoorzieningen 

- Bezetting accommodaties 

- Omgaan met initiatieven 

- Experimenten 

 

Op basis van de in de visie beschreven uitgangspunten is gekeken naar de plannen In Harmonie en 

De zeven Dorpelingen. 

 

In Harmonie  

Eén van de pijlers is cultuur en maatschappij. Het plan in Harmonie sluit naadloos aan op de 

verschillende visies door de raad de laatste anderhalf jaar vastgesteld. ‘De maatschappij verandert, de 

overheid zorgt voor verbinding, stimuleert en faciliteert’.  

In het voorzieningenbeleid zijn een zestal uitgangspunten opgenomen: 

- Inwoner centraal; het plan In Harmonie is door en voor de inwoners geschreven en past 

hiermee in de verandering in denken die we als gemeente op dit moment ontwikkelen.  

- Bijdragen aan maatschappelijk effect; het plan beschrijft dat met de verschillende te 

ontplooien activiteiten bijgedragen wordt aan verschillende in gemeentelijk beleid neergelegde 

doelstellingen. Er komt ruimte voor ontmoeting ter bevordering van de sociale cohesie, er is 

ruimte voor ontmoeting tussen jong en oud, er is nagedacht over huisvesting van jongeren om 

de dorpskern vitaal te houden. 

- Basisvoorzieningen; voor het maatschappelijk deel wordt nogal de nadruk gelegd op een 

huiskamer in het plan. Hier is wel over gesproken met de initiatiefgroep, maar niet in de 

concreetheid zoals nu wordt voorgespiegeld. In het stuk voorzieningenbeleid is duidelijk de 

behoefte aangegeven dorpscentra/(t)huiskamers in de dorpen te versterken. 

- Bezetting accommodaties; in gesprekken met de Stichting Mooier Bergen is steeds 

aangegeven dat er wat de gemeente betreft genoeg maatschappelijke vierkante meters zijn. 

Ook met het eventuele verdwijnen van ‘Binnenhof’ en het reduceren van de vierkante meters 

‘T&O’. Onderdeel van het voorzieningenbeleid is ook het zo optimaal mogelijk bezetten van 

accommodaties.  

We staan sympathiek ten opzichte van de plannen. Alleen moet binnen de business case 

geen rekening gehouden worden met op voorhand een financiële bijdrage van de gemeente 

op basis van het (eventuele) opheffen van andere locaties. 

- Omgaan met initiatieven; een van de voorwaarden voor het meewerken van de gemeente is 

dat de inwoner komt met een onderbouwd plan met het maatschappelijke effect, er 

maatschappelijk draagvlak is voor het plan en dat het plan financieel is onderbouwd. Het 

maatschappelijk draagvlak. In het financiële deel staat dat de kosten ten behoeve van 

Harmonie en huiskamer geheel uit eigen middelen van de gemeente en de welzijnsorganisatie 

komen. Hier is met de stichting Mooier Bergen nooit over gesproken. De gemeente heeft met 

nadruk steeds tegen de Stichting gezegd dat op voorhand de gemeente geen vierkante 

meters maatschappelijke vastgoed afneemt. Hiermee voldoet het plan niet aan het 

uitgangspunt dat het financieel onderbouwd is. 



- Experimenten; in dit onderdeel hebben we ruimte gegeven voor experimenten. Ook de ruimte 

om een experiment te laten mislukken en daarvan te leren. Het is een politieke keuze of we 

binnen dit plan bepaalde onderdelen als experiment zien en de ruimte voor ontwikkeling 

geven, inclusief de hierbij behorende financiële consequenties. 

 

Overig: 

Gemeenteloket p 17: in het plan is in de lobby van het hotel een gemeenteloket voorzien. Afgelopen 

dinsdag is tijdens een raadinformatieavond de toekomst van de bibliotheek geschetst en de 

samenwerking met de gemeente. Hierin werden de plannen  van integratie van de sociaal teams (die 

in het plan consequent wijkteams worden genoemd) in de bibliotheek aan de raad geschetst. Dit heeft 

geen opmerkingen opgeleverd. 

 

De zeven Dorpelingen  

In het plan blijft de Harmonie voor het centrum van Bergen behouden. Vanuit de plannen blijkt verder 

geen ambitie op het gebied van voorzieningen en accommodaties. 

 

Beide plannen 

Op grond van het voorzieningenbeleid zijn beide plannen eigenlijk niet te vergelijken. Het plan In 

Harmonie is sympathiek maar kent kwetsbaarheden, zoals het geprojecteerde gemeentelijk gebruik. 

De ambitie voor en door inwoners past prima in onze gemeentelijke doelstellingen. Het plan De zeven 

Dorpelingen heeft deze ambitie niet en behoudt de maatschappelijke activiteiten die nu in de huidige 

Harmonie plaatsvinden. 

De Harmonie zou in beide plannen een grotere rol kunnen spelen. 

 

Maatschappelijk draagvlak: 

Tijdens de presentatie hebben beide plannen aangegeven aanzienlijk draagvlak te hebben. Het plan 

In Harmonie beschrijft uitgebreid beschreven welk traject zij heeft doorlopen voor het realiseren van 

maatschappelijk draagvlak. Dit draagvlak is niet concreet gemaakt in aantoonbare cijfers. Dit geldt ook 

voor het plan De zeven Dorpelingen. 


