
Begroting 2018
Algemene beschouwing

- Veel herhaling van teksten en passages door alle hoofdstukken heen, het 
geheel krijgt een ‘copy – paste’ karakter. Desalniettemin is de visualisatie 
van de begroting conform het voorbeeld van de gemeente Gooise Meren 
zoals gepubliceerd op de gemeentepagina goed gelukt 

- Positief: OZB last blijft gelijk; Parkeren en toeristenbelasting idem. Het mooi 
zijn als die lijn in de volgende collegeperiode kan worden doorgezet. 
Opvallend is daarentegen wel een structurele stijging van de 
afvalstoffenheffing van 1,5% per 2019… en dat terwijl uitbesteding van ons 
afvalmanagement via de HVC zou resulteren in een kostenbesparing. Hoe 
rijmt het College dit met het coalitie akkoord dat de lasten van de burger 
niet zullen stijgen? Alsook met hetgeen in de inleiding wordt gesteld dat de 
kosten van riool en afval omlaag gaan… 

- Voorts vragen wij wederom aandacht voor een verfijning en kwantificering 
van de PM posten i.h.b. rond de invoering van de Omgevingswet en 
financiële consequenties die de mutaties in de ICT met zich meebrengen



Begroting 2018
Financiën/Middelen

- Ten aanzien van de OZB op niet woningen zijn wij voor een verlaging ervan; wij 
hebben inmiddels via de ambtelijke organisatie informatie over de mogelijkheden 
hieromtrent gekregen en komen met een amendement van die strekking i.s.m. KiLo

- Voorts roepen wij het College op snelheid te maken met de herziening van de nota 
Grondbeleid zoals dat is geadviseerd door de Rekenkamer Commissie

- En is er behoefte vanuit de Commissie van Onderzoek om meer inzicht te 
verkrijgen in de totale budgetten per programma

- Voorts klotst het geld van diverse subsidiepotten (Europees en nationaal) tot over 
de rand… wanneer gaat dit College (ook in BUCH) verband nu eens serieus werk 
maken van de miljoenen die in Brussel liggen om via co-financiering werk te maken 
leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke ontwikkeling? (voorbeeld: Europees geld om 
WiFi netwerk in de gemeente uit te rollen!)

- Tot slot zien we verloop bij de BUCH organisatie… hoe is het gesteld met de 
personeelsbezetting? En is er krapte om bepaalde beleidsvelden die om snelle 
invulling vragen?



Begroting 2018
Inwoners en bestuur

- Coalitie akkoord: “samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de ideeën en initiatieven 
uit de samenleving etc. etc.”  Wij krijgen binnenkort de discussie over het bestemmingsplan Mooi Bergen ofwel 
de herinrichting van de Harmonie locatie. Wij vinden, los van het plan en de keuze van de raad, dat het proces 
geen schoonheidsprijs verdient. Verre van dat zelfs… het hele proces heeft de geloofwaardigheid van het 
openbaar bestuur, het vertrouwen dat inwoners hebben in hun bestuurders onder druk gezet. Hoezo inspraak? 
Als feitelijk de kaarten al zijn geschud. Het is een gemiste kans om het compromisvoorstel van de oppositie te 
omarmen en een extern interventie team van met Ministerie van BZK in te vliegen als mediator

- De VVD zal zich blijvend verzetten tegen het plan De 7 Dorpelingen. Het is een weinig toekomstvaste visie van 
hoe je de openbare ruimte kunt vormgeven. Dat kan én moet anders! Groener en duurzamer in plaats van 
ieder vierkante meter verstenen met een koopgoot waar niemand op zit te wachten. Sterker uit het Strabo
onderzoeksrapport (zoals vermeld bij de ontbrekende zienswijzen) blijkt dat er vraagtekens worden gesteld bij 
de komst van/verplaatsing van een Aldi supermarkt op het ‘winkelrondje’ in Bergen alsmede dat een perifere 
locatie aan de buitenkant van het centrum te prefereren valt (t.h.v. Scholten) (Deloitte 2015). Data die veel 
recenter van aard is dan het RMC onderzoek uit 2011… waarom gaat het College hier aan voorbij?

- De VVD wil naar een ‘ver-Zwitsering’ van de democratie waarin lokaal via opiniërende referenda het draagvlak 
voor besluiten onder de bevolking kan worden gemeten. We hebben nadrukkelijk in ons verkiezingsprogramma 
staan dat wij willen werken met continue burgerpanels die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. Ook 
vinden wij dat er een wethouder Burgerparticipatie moet komen… het is jammer dat dit in de afgelopen vier 
jaar niet tot onvoldoende van de grond is gekomen



Begroting 2018
Ruimtelijke Ordening

- Hoewel de Omgevingswet pas in 2021 wordt ingevoerd zijn tal van gemeenten hun processen, ICT etc. al aan het inrichten op 
genoemde wetgeving. Procesmatig hebben wij al meerdere malen (ook via een motie) met het werken van een Burenakkoord. 
Wat is daar nu concreet de status van? Werken wij al met dit concept in BUCH verband? 

- Voorts heeft de gemeente op een aantal zaken op het terrein van handhaving en RO bakzeil moeten halen. Wij uiten onze 
zorgen over de handelswijze van de gemeente in diverse dossiers hetgeen leidt tot een negatieve perceptie op het handelen van
het College. Recent de tik van GS van NH aan de gemeente op het terrein van handhaving. De uitkomsten van het art. 230a 
onderzoek naar de juridificering van diverse dossiers heeft in elk geval geleid tot het aanstellen van gebiedsmanagers die als 
Haarlemmer Olie tussen ambtelijke afdelingen functioneren om dossiers vlot te trekken… laat het in elk geval géén mandaatloze
gebiedsmanagers zijn!

- Onze rode draad is: ”Meer denken in oplossingen alvorens zaken bij voorbaat niet toe staan”, meer van buiten naar binnen 
werken!

- De VVD pleit voorts voor een “Rotte Plekken” brigade die vervallen percelen of bouwwerken die soms speculatief lange tijd in 
handen zijn van projectontwikkelaars aan te pakken (hetzij via dialoog, hetzij juridisch) om de leefbaarheid van de openbare 
ruimte te verbeteren. Ook willen wij naast de horeca exploitanten een standaard BIBOB toets voor projectontwikkelaars waar 
de gemeente Bergen in de meest brede zin van het woord mee samenwerkt en contracten mee afsluit inzake diverse 
ontwikkellocaties in onze gemeente (hetgeen in diverse gemeenten reeds gebeurd). De integriteit van ons handelen als 
openbaar bestuur wordt hiermee versterkt

- Voorts is naar ons idee het parkeerbeleid toe aan een update of actualisatie. Het elektrisch vervoer neemt toe en er vooralsnog 
weinig geregeld over laadpunten. Ook vinden wij dat geëxperimenteerd moet worden met blauwe zones en snel vaart moet 
worden gemaakt met de invoering van slimme technologie als PRIS (Parkeer Route Informatie Systemen) en met de flexibele 
inzetbaarheid van parkeerplaatsen (dure parkeerplaatsen worden vaak bezet door goedkope vergunninghouders)

- Wij missen in deze begroting een duidelijke doorkijk naar de versmelting van digitalisering en Ruimtelijke Ordening 
(zogenaamde SMART City concepten)



Begroting 2017
Openbare Ruimte

- De VVD vindt dat de burger meer zeggenschap moet krijgen over het 
groenbeheer in zijn of haar wijk. Dat maakt hem of haar dan ook 
meer verantwoordelijk voor de openbare ruimte en kan vormen van 
vandalisme of zwerfafval tegengaan.

- Wij hebben een motie ingediend om zogenaamde groenvouchers in 
te voeren. Wat is hiervan op dit moment de status?

Mobiliteit

- Het verdwijnen van Buslijn 164 is door meerdere partijen onder de 
aandacht van het College gebracht



Begroting 2017
Sociaal

- Onze dorpen vergrijzen en we merken (ook via onze achterban) dat het 
vraagstuk van eenzaamheid toeneemt. De VVD wil meer (in)zicht in de 
problematiek eenzaamheid. Onderzoek is o.i. gewenst. Wie is er eenzaam in 
onze gemeente? En waar bestaat behoefte aan alvorens we maatregelen 
gaan bedenken die mogelijk niet aansluiten bij deze doelgroep. In ons eigen 
programma staat dit al benoemd

- De motie van de initiatiefgroep Slotkwartier om middelen ter beschikking te 
stellen voor het ‘Jaar van de Lamoraal’ wordt vooralsnog niet ingediend in 
afwachting van verdere planvorming

- Ook steunen we de motie voor VV Bergen (verduurzaming LED verlichting) 
hoewel we het bedrag niet in verhouding vinden staan tot de 6 miljoen Euro 
die wordt gealloceerd voor de fusie locatie Egmonden… ‘Kernen in 
evenwicht’ was toch het motto van de coalitie?



Begroting 2017
Amendement

- Amendement: Verlaging OZB niet woningen

- Amendement: Kranenburg (onderzoek verhoging subsidie met 
inflatie)

Moties

- Motie: VV Bergen

- Moties: Anterieure overeenkomst (géén steun -> impliciet steun je 
hiermee het initiatief De 7 Dorpelingen). De VVD schenkt graag klare 
wijn en doet niet aan impliciete besluitvorming

Tot slot:

“Democratie is ook luisteren naar de oppositie”


