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Aandachtspunten Voor kleur verkeerslicht in cel invullen voor groen; 1, voor oranje; 0, en voor rood -1.

Verkeerslichten staan standaard op rood. Op de juiste kleur zetten.

Altijd een resultaat/stand van zaken geven ook al is het groen Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.

Ontbreekt er een belangrijke doelstelling/speerpunt vul deze dan aan Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.

Afstemmen met de portefeuillehouder Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend. 

Regels met oranje opvulling bevatten onderwerpen uit de begroting 2017 die nog open staan 
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Inwoners en bestuur Digitale verkiezingsborden plaatsen met digitaal aangeleverde affiches
Hetty Hafkamp Inwoners en ondernmers Rob Santen

Dit is gerealiseerd.

Uitvoeren programma dienstverlening

Odile Rasch Inwoners en Ondernemers Rob Santen

De uitvoering van het programma Dienstverlening verloopt langzamer dan 

gepland. Dit komt omdat de organisatie eerst de basis op orde moet krijgen 

voordat de doorontwikkeling kan plaatsvinden. Daar is vooralsnog te weinig 

capaciteit voor.

Invoeren zaakgericht werken
Odile Rasch Inwoners en Ondernemers Rob Santen

De aanbesteding van het Zaaksysteem staat gepland in het tweede 

kwartaal van 2018. Dit is afhankelijk van de ICT-ontwikkelingen.

Invoeren centraal servicecentrum

Odile Rasch Inwoners en Ondernemers Rob Santen

In februari 2018 zijn de 4 callcenters van de 4 verschillende gemeenten 

samen gebracht in 1 centraal callcenter voor de hele BUCH. Tegelijkertijd is 

WhatsApp ingevoerd voor alle 4 de BUCH-gemeenten.  De Nieuwskamer is 

in een minimale variant in gebruikgenomen.

Vaststellen servicenormen
Odile Rasch Inwoners en Ondernemers Rob Santen

In januari 2018 is het Kwaliteitshandvest vastgesteld.

Digitaliseren dienstverlening waar het kan, maatwerk waar nodig

Odile Rasch Inwoners en Ondernemers Rob Santen

De digitalisering van de dienstverlening verloopt langzamer dan gepland. 

Dit komt met name door de afhankelijkheid van ICT en de minimale 

capaciteit. Wel worden de nieuwe websites voor de 4 BUCH-gemeenten in 

het tweede kwartaal 2018 gelanceerd. Ook is de Afvalwijzer-app in gebruik 

genomen.

Sterke regionale partner

Odile Rasch

Bestuursstaf

Saskia Remmelts & 

Sander Verhaar& 

Heico van Brakel

Lopende afspraken worden gecontinueerd. In afwachting van de vorming 

van nieuwe colleges staan diverse activiteiten gerelateerd aan regionale 

samenwerking en gericht op doorontwikkeling momenteel op een laag pitje.  

Resultaten 2018 tot heden: In regio Alkmaar verband is een traject gestart 

om in te komen tot meer (bestuurlijke) focus. De gemeenteraad heeft 

besloten op stukken werkgroep informatievoorziening NHN.  Voorbereiding 

zienswijzetrajecten voor alle gemeenschappelijke regelingen loopt, een 

aantal verbeteringen in het werkproces is/wordt dit seizoen doorgevoerd.  

Ambtelijk is vanuit de werkorganisatie BUCH de samenwerking in Regio 

Alkmaar gemeenschappelijke regelingen geïntensiveerd. Onze 

samenwerkingspartner Uitgeest is lid van de Metropoolregio Amsterdam, 

vanuit de werkorganisatie BUCH is daarom ook stevig geïnvesteerd in de 

samenwerkingsrelaties met en in de MRA, in het bijzonder de deelregio 

Zaanstreek-waterland.

Resultaten onderzoek artikel 28 GR BUCH (onderzoek 

samenwerkingsverbanden) zijn beschikbaar.

Samen leven Uitvoeren/Opstellen actieplannnen/experimenten:

X X X X X X
Informele inzet (vrijwilligers en mantelzorgers)

Jan Mesu Samenleven Ineke van Exter

Voortgang volgens planning. Actieplan. Aandachtspunt: Een deel voor 

de uitvoering van de acties wordt (zoals is vastgesteld) jaarlijks belast 

op de post maatwerkvoorziening begeleiding.

Preventie op het gebied van jeugd

Jan Mesu Samenleven
Jos de Bruijn/Dorianne 

Romeijn

De werkzaamheden worden conform het actieplan uitgevoerd. De 

inventarisatie van het aanbod is afgerond. Er wordt nu per gemeente 

gewerkt aan een financiële vertaling van dit aanbod. Vervolgens toetsen 

we in de komende tijd het aanbod bij de vraag. Daarbij wordt ook de 

samenhang gezocht met de andere beleidsterreinen en wordt 

afstemming gezocht met aanbod buiten de eigen gemeente. Dit 

schaalvoordeel kan ervoor zorgen dat de jeugd over de eigen 

gemeentegrenzen heen gebruik kan maken van het preventieve 

aanbod. In de tweede helft van 2018 wordt daarnaast gewerkt aan het 

monitoren van de effectiviteit tussen het preventief beleid en de 

(geïndiceerde) jeugdhulp.

Minima en financiele zelfredzaamheid

Jan Mesu Samenleven Kim de Ruijter

het actieplan minimabeleid en financiele zelfredzaamheid 2018-2021 is 

op 13-3-18 door het college vastgesteld. De uitvoering van het actieplan 

is gestart. Diverse acties lopen en enkele zijn afgerond (vaststelling 

beleidsplan schuldhulpverlening,  experiment Speaking Minds).

Participatie (op de arbeidsmarkt) van mensen met een beperking

Jan Mesu Samenleven Ingrid van Straalen

Dit onderwerp is opgenomen in het Actieplan participatie 2017-2020 

welke door het college in juli 2017 is vastgesteld. De implementatiefase 

is gestart. Een evaluatie over de uitvoering van de doelstelling van 

beschut werk in 2017 heeft reeds plaatsgevonden, de raad is hierover 

geinformeerd. Het gehele actieplan Participatie wordt / is in het tweede 

kwartaal 2018 geevalueerd. deze resultaten worden/zijn ook gedeeld 

met de gemeenteraad.

Nieuwkomers/Vergunninghouders

Jan Mesu Samenleven Peter van Linden

De planning is, dat het actieplan vergunninghouders eind 2018 wordt 

opgeleverd. Het actieplan zal worden opgesteld als een onderzoek naar 

de kwaliteit en effectiviteit van de maatschappelijke begeleiding is 

afgerond (juli 2018). Intussen vinden acties plaats gericht op het 

versterken van het programma integratie en participatie 

vergunninghouders. Dit betreft de invoering van strategisch 

netwerkoverleg en modules gezondheidsbevordering met ondersteuning 

van sleutelpersonen.

Bewegen en gezondheid Peter van Huissteden/Jan 

Mesu
Samenleven Sipke Diepbrink

Het aktieplan Bewegen en Gezondheid wordt in het vierde kwartaal 

opgeleverd.

Pilot Dagbesteding aan Huis

Jan Mesu Samenleven Marijn Korver

De pilot dagbesteding aan huis is in het derde kwartaal 2017 succesvol 

beeindigd en bestendigd in beleid. Vervolgstap is een gezamenlijke 

aanpak van welzijnsorganisaties en aanbieders 

schoonmaakondersteuning in preventie en vroegsignalering. 

Het hogere doel is om onze inwoners, ondernemers en bezoekers een fijne leef-, woon- en werkomgeving te 

bieden. Een van de ambities die hieraan bijdraagt is om op termijn te behoren tot de top van de 

gemeentelijke dienstverleners van Nederland. Hoe ziet dan die topdienstverlening in de praktijk er uit? Wij 

hebben ons naar de inwoners, ondernemers en kernen toe georganiseerd. We zijn verbonden met de 

samenleving. De inwoners en ondernemers ervaren de dienstverlening als prettig en eenvoudig en zijn meer 

dan tevreden.

Een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en waar inwoners zich bij elkaar 

betrokken voelen. Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners ondersteuning krijgen, zodat zij 

zoveel mogelijk zelfredzaam blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven



Er wordt een regionale visie beschermd wonen en maatschappelijke opvang opgesteld.

Jan Mesu Samenleven Marijn Korver

De regionale visie is begin 2018 opgeleverd en vastgesteld door de 

colleges onder de naam 'transitieplan'.  Onderdeel van de uitvoering van 

dit transitieplan is een pilot beschermd thuis in 2018. 

Evaluatie verordening sociaal domein

Jan Mesu Samenleven

Op dit moment wordt de evaluatie van de verordening uitgevoerd. Na 

het zomerreces worden de resultaten met aanbevelingen aan de raad 

aangeboden. 

Nmonitoring van ondersteuning op grond van resultaatsturing

Jan Mesu Samenleven Renee Schuit

Resultaatsturing is vanaf 1 januari 2017 succesvol ingevoerd. In 2018 

wordt verder gewerkt aan de kwantitatieve en kwalitatieve 

doorontwikkeling van resultaatsturing Wmo. 

Maatwerk. Ondersteuning gebaseerd op basis van een afwegingskader Ontwikkeling en implementatie  van een afwegingskader

Jan Mesu Samenleven Eline van Braak

 Voor maatwerk afwegingskader opgesteld. Met dit afwegingskader 

wordt willekeur voorkomen en is inzichtelijk op welke wijze een 

beslissing wordt genomen. In het vierde kwartaal is dit afwegingskader 

gereed.

Stimuleren Burgerinitiatieven Implemenatie werkwijze omgaan met initiatieven door een facilieterende en stimulerende rol in te 

nemen

Jan Mesu Samenleven Sipke Diepbrink

 Voor het afwegen van initiatieven en experimenten is op basis van de 

pilot in Egmond-Binnen een  afwegingskader vastgesteld. Voor de 

gehele werkorganisatie wordt vanuit de werkgroep faciliterende overheid 

gewerkt aan het implementeren en uitbreiden van deze werkwijze.

Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda

Jan Mesu Samenleven Eline van Braak

In de uitvoeringsagenda zijn alle actieplannen opgenomen. De stand 

van zaken van de actieplannen wordt voor het zomerreces  aan de raad 

verstrekt. 

Dekkend aanbod van algemene en voorliggende voorzieningen Sturing geven aan subsidiepartners op grond van maatschappelijke doelen en effecten
Jan Mesu Samenleven Renee Schuit

Doelen en effecten worden gericht weergegeven in de verstrekte 

subsidies voor 2018. 

We dragen actief bij aan de activiteiten binnen het Werkbedrijf, die onder andere tot doel 

hebben:  o Het realiseren van voldoende garantiebanen. o Het afstemmen van ondersteunend 

werkgeversinstrumentarium (zoals loonkostensubsidie, no risk polis).

Jan Mesu Samenleven Petra Gerritsen

De activiteiten liggen vast in het jaarplan 2017-2018 van het 

Werkgeversservicepunt (WSP) NHN en worden uitgevoerd door alle 

partijen binnen het WERKbedrijf, waaronder de BUCH gemeenten. De 

voortgang van de activiteiten welke bijdragen aan een gelijkluidend 

werkgeversintrumentarium worden gemonitord en eventueel bijgestuurd 

door de beleidsgroep van het RPA/WERKbedrijf. De resultaten ten 

aanzien van het realiseren van voldoende Garantiebanen worden 

periodiek gemonitord door het UWV. De gemeente Bergen is in BUCH 

verband vertegenwoordigd in het beleidsoverleg, het managersoverleg 

en de stuurgroep RPA.

Demografische ontwikkeling Uitvoeren onderzoek
Peter van Huissteden SamenLeven Sipke Diepbrink

De demografische analyse is uitgevoerd. Gegevens worden gebruikt als 

basis voor opstellen beleid en actieplannen.

Verminderen financiele risico's Onderzoek mogelijkheden risicoverevening voor langere termijn binnen BUCH.

Jan Mesu SamenLeven Martine Zweers

De onderzoeksgegevens zijn nog niet gereed. Dit onderzoek wordt 

regionaal uitgevoerd. Indien deze gegevens beschikbaar zijn, worden de 

mogelijkheden onderzocht en zal aan het college een advies worden 

gegeven. Dit zal waarschijnlijk in de tweede helft van 2018 zijn.

Kerngericht en ondersteunend Samen met onze inwoners invulling geven aan een fijne leef-, woon- en werkomgeving. Inwoners en 

(maatschappelijk) ondernemers staan centraal. We zijn een overheid die faciliterend en stimulerend 

optreedt, op een effectieve, efficiënte en professionele wijze. Wij zien daarbij een gemeenschap waar 

inwoners, instellingen en ondernemers proactief zijn en voorop lopen bij maatschappelijke initiatieven in de 

wijken en kernen

We vinden het belangrijk om bij het opstellen en uitvoeren van beleid inwoners, ondernemers, 

instellingen en andere belanghebbenden te betrekken. 

Hetty Hafkamp Samenleven Sipke Diepbrink

Het vormgeven van participatie is onderdeel van de werkwijze bij het 

opstellen van beleid. Dit is tevens onderdeel van de werkzaamheden 

van de ambtelijke werkgroep faciliterende overheid.

We leggen verbindingen van inwoners naar organisatie en bestuur, maar ook verbindingen 

tussen inwoners, instellingen en bedrijven onderling.

Hetty Hafkamp Samenleven Sipke Diepbrink

Het vormgeven van participatie is onderdeel van de werkwijze bij het 

opstellen van beleid. Dit is tevens onderdeel van de werkzaamheden 

van de ambtelijke werkgroep faciliterende overheid. In de komende 

periode wordt gewerkt aan het invullen van ontmoetingsplekken, 

Thuiskamers, in de diverse kernen van de gemeente.

Een veilige gemeente Minder (woning) inbraken Inzet preventiemiddelen, zoals het uitvoeren van wijkschouwen
Hetty Hafkamp Veiligheid

Rebecca Acquoy/ 

Hanneke Butter

In het eerste kwartaal zijn  2 wijkschouwen uitgevoerd.

Vermindering van fietsendiefstal/overlast van fietsen Voorlichting en toezicht. Maatregelen treffen voor het stallen van fietsen

Hetty Hafkamp Veiligheid
Sanne de 

Vries/Rebecca Acquoy

In het eerste kwartaal is het aantal diefstallen van normale fietsen 

afgenomen in tegenstelling tot brom-, snor- en elektrische fietsen. Op dit 

moment is extra inzet niet aan de orde. 

Het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van veiligheid en het bieden van 

handelingsperspectief bij calamiteiten

Activeren WhatsApp groepen, burgernet etc. Geven van goede voorlichting.

Hetty Hafkamp Veiligheid
Saskia de 

Groot/Rebecca Acquoy

In Bergen aan Zee is gestart met het project brandveilig wonen. 

Toename Whatsappgroepen en Burgernetdeelnemers.

Minder overlast van verwarde, overlast gevende personen Het realiseren van opvang en vervoer voor 1 oktober 2018. Inzet op vroeg signalering

Hetty Hafkamp Veiligheid Toos van den Berg

De opvang van personen met verward gedrag in het politiebureau in 

Alkmaar gaat waarschijnlijk niet door. Voor het vervoer draait een 

pilot.Vanuit Heiloo wordt deelgenomen aan een bestuurlijke werkgroep 

en een ambtelijke werkgroep personen met verward gedrag. Naast 

opvang en vervoer wordt ook de mogelijkheden voor extra beveiligde 

zorg in de  werkgroepen aan de orde gesteld. In beide werkgroepen 

sluit ook iemand van het Ministerie van J&V aan.

Het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik. Het aanbieden van preventieactiviteiten aan scholen, jongerenwerk en sportverenigingen

Hetty Hafkamp Veiligheid

Hanneke 

Butter/Paulien 

Gorczynski

Scholen maken gebruik van het HALT aanbod en interventies uit het 

project In Control of alcohol en drugs. Het jongerenwerk heeft 

voorlichtingen drugs georganiseerd. Alcoholverstrekkers worden 

gefaciliteerd met trainingen. Controle op verstrekking blijft noodzakelijk, 

gelet op de resultaten van het nalevingsonderzoek.

Een veilig verloop van evenementen Multidisciplinaire voorbereiding en –evaluatie vergunningverlening.
Hetty Hafkamp Veiligheid Hanneke Butter

De integrale aanpak bij de vergunningsverlening leidt tot veilige 

evenementen. Deze werkwijze wordt voortgezet 

Een veilig gebruik van strand en zee Samen met de reddingsbrigades uitvoering geven aan de dienstverleningsovereenkomst
Hetty Hafkamp Veiligheid

Hanneke Butter/Theo 

Kraan

Uitvoering geschiedt conform afspraken.

Vermindering van overlast gevende jongeren en jeugdgroepen Samen met partners inzet bepalen per jongere/groep (waarschuwingsbrieven, huisbezoeken, 

toezicht et cetera).
Hetty Hafkamp Veiligheid Hanneke Butter

De jeugdoverlast neemt af. Naast externe factoren dragen de integrale 

aanpak en het toezicht hieraan bij. 

Vermindering van woonoverlast. Inzet buurtbemiddeling, buurtregisseur, bevoegdheden Aso-wet

Hetty Hafkamp Veiligheid
Toos van den 

Berg/Hanneke Butter

Buurtbemiddeling wordt regelmatig ingezet door zowel politie, 

Woningsbouwvereniging als gemeente. De buurtregisseur van 

Castricum is inmiddels ook actief in de kernen van Bergen. 

Bevoegdheden uit de Aso wet zijn nog niet toegepast. 

Vermindering van ondermijnende invloeden (gaat over de vermenging van de ‘onderwereld’ met de 

‘bovenwereld’).

In aansluiting bij justitiële partners zorgen dat criminelen niet gefaciliteerd worden

Hetty Hafkamp Veiligheid
Sanne de 

Vries/Rebecca Acquoy

Ondermijningsbeeld is 'opgehaald' bij politie en gemeentelijke 

medewerkers en wordt gedeeld in de Driehoek. Bibobbeleid wordt 

toegepast op vergunningsverlening van horeca, speelautomaten en 

prostitutie.
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Cultuur, recreatie en toerisme

Het strand van onze gemeente nog beter bereikbaar maken De strandafgangen van Bergen aan Zee en Hargen aan Zee verbeteren door het verhogen en 

verlengen van de afgang
Odile Rasch team Beleid & Vastgoed Willem Taal

De strandafgang in Bergen aan Zee wordt voor de zomer aangepakt. 

De strandafgang Hargen aan Zee in het najaar.

Verbeteren Fietsenstalling Schoorl aan Zee 

Odile Rasch team Beleid & Vastgoed Willem Taal

In overleg met ondernemer stradpaviljoen Paal 29, Staatsbosbeheer, 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartie en Provincie Noord-

Holland wordt nagdacht over een oplossing voor de onderstuivende 

fietsenstalling in Schoorl aan Zee.  Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage 

gevraagd. Realisatie zal niet eerder plaatsvinden dan 2020 in veband 

met benodigde procedures.

Een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en waar inwoners zich bij elkaar 

betrokken voelen. Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners ondersteuning krijgen, zodat zij 

zoveel mogelijk zelfredzaam blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven



Toekomst lagune Camperduin In overleg met de betrokken partijen (ondernemers, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en 

eventueel anderen) nemen we een besluit over de vraag “hoe we verder gaan met de lagune”.

Odile Rasch team Beleid & Vastgoed Willem Taal

De lagune wordt tot na het strandseizoen van 2020 onderhouden door 

Rijkswaterstaat. Er vindt overleg plaats met betrokken partijen over de 

toekomst van de lagune. Dit heeft mogelijk financiele consequenties 

voor de gemeente. De uitkomsten van de overleggen zullen voorgelegd 

worden aan de raad.

Cultuurhistorie In 2018 wordt de beleidskaart archeologie geactualiseerd.
Odile Rasch Team Beleid & Vastgoed Boukje Detmar

Conform planning wordt dit in 2018 afgerond.

In 2018 wordt het door de werkgroep uit de raad vastgestelde plan met kaders voor het 

Slotkwartier ter vaststelling aan de raad voorgelegd en voorzien van een planning

Hugo Snabilie Team Beleid & Vastgoed Pieter Korstanje

De afgelopen maanden hebben enkele gesprekken plaatsgevonden met 

geïnteresseerde ondernemers en eigenaren. Er wordt een memo 

opgesteld voor de nieuwe portefeuillehouder en er is aandacht voor 

eventuele inkoopvoorwaarden.

Versterken van de samenwerking met het Cultureel Bergens Platform In 2018 gaat de cultuurmakelaar van start, die de verbinding tussen de leden van het Cultureel 

Bergens Platform gaat versterken en de samenwerking zal versterken. 
Odile Rasch Samenleven Mario Weima

De cultuurmakelaar Ellen Klaus is 1 januari 2018 van start gegaan met 

het Cultureel Bergens Platform.  

Culturele buitenplaats Kranenburgh In 2018 gaat het nieuwe meerjarenplan van Kranenburgh van start. 

Odile Rasch Samenleven Mario Weima

Kranenburgh heeft het meerjarenplan vastgesteld. Voor de nieuwe 

ambities is meer geld nodig. Het is aan het nieuwe college om hierover 

te besluiten.

 

Economische vitaliteit Meer toeristen naar ons gebied trekken die langer blijven, weer terug komen en meer besteden. Regionale marketing en promotie die de regio als geheel als gebied op de kaart zet
Odile Rasch Team Beleid & Vastgoed Cluster EZ/R&T

De regio NHN geeft uitvoering aan het jaarplan 2018-2021 als 

onderdeel van een meerjarenstrategie Holland boven Amsterdam

Toeristisch bordenbeleid is in 2017 opgesteld en wordt in 2018 uitgevoerd

Odile Rasch CWV Pim Broersen

In het tweede kwartaal van 2018 wordt een bebordingsplan uitgewerkt. 

De uitvoering daarvan hangt samen met besluitvorming door het college 

omtrent de kosten i.r.t. beschikbaar budget .

Ruiterroutes verbeteren
Odile Rasch Team Beleid & Vastgoed Pieter Korstanje

Uitvoering van maatregelen is voorzien in 2018.

In samenwerking met PWN watertappunten realiseren
Odile Rasch Team Beleid & Vastgoed Cluster EZ/R&T

Uitvoering is gereed. In 2017 zijn twee waterpunten gerealiseerd te 

weten Egmond aan Zee en Hargen aan Zee

Toerisme- en innovatiefonds inzetten
Odile Rasch Team Beleid & Vastgoed Frank van Dijk

In overleg met het subsidieloket worden aanvragen bij het subsidieloket 

door R&T van advies voorzien.

Regionaal toeristische visie

Odile Rasch Team Beleid & Vastgoed Cluster EZ/R&T

Voor 2018 ligt de focus op het evalueren van de regionale toeristische 

visie. Daarnaast heeft PORA ingestemd met het werkplan 2018 en 

wordt deze uitgevoerd.

verblijfrecreatie revitaliseren zodat deze aansluit bij de vraag uit de markt en beter regionaal wordt 

afgestemd

Visie en uitvoeringsprogramma op de verblijfsrecreatie in NHN opstellen

Odile Rasch Team Beleid & Vastgoed Cluster EZ/R&T

Het college heeft met de visie, ontwikkelkader en werkwijze regionale 

afstemming ingestemd. In september volgt een voorstel voor 

instemming door de raden. Voor 2018 ligt de focus op 

procesaanpak/ondersteuning bij revitalisering en transformatie.

de samenwerking bevorderen bij de ondernemers Samenwerking tussen ondernemers bewerkstelligen en verbetering van de uitstraling van het 

centrum: pilot in Egmond aan Zee
Odile Rasch Team Beleid & Vastgoed Cluster EZ/R&T

Dit speelt in Egmond aan Zee. De gebiedsregisseur en een 

centrummanager hebben geholpen bij de start van de pilot. Er wordt nu 

gewerkt aan het opzetten van een BIZ met de start in 2019. 

Een bereikbare gemeente Een duurzame, aantrekkelijke en bereikbare gemeente zijn. Inzetten op het stimuleren van fietsgebruik voor 

alle leeftijden en het verbeteren van de verkeersveiligheid

Veilige fietsoversteek realiseren op de Hondsboscheweg ter hoogte van de Hazeweg
Peter van Huissteden CWV Bart Henneman

Voorbereiding gestart. Naar verwachting uitvoering eind 2018. Een en 

ander afhankelijk van medewerking gemeente Schagen (deels eigenaar  

grondgebied van de kruising met de Hazeweg). Verbeteren de fietsvoorziening en verkeersveiligheid aan de Kogendijk door het verbreden van 

het fietspad
Peter van Huissteden CWV Frank Schonig

Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van het project. 

Naar verwachting start de uitvoering eind 2018.
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Wonen en leefomgeving Met het programma voor de invoering van de Omgevingswet wordt de gemeente qua organisatie, 

kennisniveau, vaardigheden, instrumentarium en ambities voorbereid op de invoering van de Omgevingswet 

in 2019

Opstellen implementatieplan, plan van aanpak omgevingsvisie en plan van aanpak 

omgevingsplan

Hugo Snabilie Plannen en projecten Annemieke Slokker

Naar verwachting kan de gemeenteraad eind 2018 de ambitie voor de 

invoering van de Omgevingswet vaststellen. Deze ambitie vertalen wij 

vervolgens naar een implementatieplan. De voorbereidingen voor het 

opstellen van het plan van aanpak Omgevingsvisie en het plan van 

aanpak Omgevingsplan zijn gestart. Deze worden in 2019 afgerond. 

Het budget voor de bedrijfsvoeringsaspecten van het programma wordt 

opgenomen in de BUCH begroting. In de begroting van gemeente 

Bergen wordt voor het opstellen van het plan van aanpak 

Omgevingsvisie een budget opgenomen. 

Invoering Wet private kwaliteitsborging Gevolgen opnemen in beleidsnota VTH 2018-2021
Hugo Snabilie VTH

Wet is uitgesteld

Toevoegen sociale huurvoorraad per nieuwbouwplan 40% Bijhouden woningrealisatie
Peter van Huissteden

Team Beleid & Vastgoed André Fictoor Woningbouwplanning wordt bijgehouden. Bij nieuwe 

woningbouwlocaties wordt 40% sociale woningbouw gehanteerd.

In 2018 wordt verder gewerkt aan de realisatie van woningbouwprojecten die via de in 2017 opgestelde 

‘Taskforce Plannen & Projecten’ extra aandacht hebben gekregen

Plannen en projecten

X X X X X X X
T&O gebied, Bergen

Peter van Huissteden Plannen en Projecten Marco Vinke
Het definitief Ruimtelik Kaderwordt op korte termijn aan het nieuwe 

college voorgelegd. 

Land van de Molen, Egmond Binnen
Peter van Huissteden Plannen en Projecten geen

Het betreft particulier bezit. Er is geen overeenstemming over de 

invulling. Daarnaast is het buitenstedelijk gebied. 

vm Rabobank en aangrenzende percelen, Egmond-Binnen
Hugo Snabilie Plannen en Projecten geen

Hier zijn nog geen werkzaamheden aan verricht

Joost Ivanglaan 2 , Bergen

Peter van Huissteden Plannen en Projecten Thomas van der Zande

Plan wordt in het tweede kwartaal 2018 ter vaststelling aan de raad 

aangeboden. Er was 1 zienswijze. Hieraan is tegemoetgekomen.

Idenslaan Schoorl
Peter van Huissteden Plannen en Projecten Stephan Plezier

Vergunning wordt in mei 2018 verleend

Elkshove fase 3, Bergen

Peter van Huissteden Plannen en Projecten Marco Vinke

Project is gekoppeld aan centrumgebied Bergen en het parkeren in het 

centrum zal deels in Elkshove moeten worden opgevangen. Het project 

ligt door een extern onderzoek stil.

Molenweg 8, Schoorl
Peter van Huissteden Plannen en Projecten Leonie Kok

Van Alckmaer heeft een principeverzoek ingediend. Dat wordt nu 

beoordeeld. Voor de zomer neemt het college een principebesluit

Heereweg 56, Schoorl
Peter van Huissteden Plannen en Projecten Marco Vinke

Voor het project worden drie scenario's uitgwerkt. 

Dóosterkim, Schoorl
Peter van Huissteden Plannen en Projecten Marco Vinke

Het voorlopig ruimtelijk kader wordt op korte termijn aan het nieuwe 

college voorgelegd.

Verspyckweg, Bergen aan Zee
Peter van Huissteden Plannen en Projecten Leonie Kok

Het bestemmingsplan zal voor de zomer aan de raad ter vaststelling 

worden aangeboden

Landgoed Merici, Bergen
Peter van Huissteden Plannen en Projecten Thomas van der Zande

Het plan wordt in tweede kwartaal 2018 ter vaststelling aan de raad 

aangeboden.

Delversduin, Egmond a/d Hoef
Peter van Huissteden Plannen en Projecten geen

Er vindt regionaal overleg plaats in het kader van het RAP

Watertorengebied, Egmond aan Zee
Peter van Huissteden Plannen en Projecten Leonie Kok

Het bestemmingsplan is op 8 maart 2018 door de raad vastgesteld. De 

beroepstermijn loopt

BSV-complex, Bergen

Peter van Huissteden Plannen en Projecten geen

De raad heeft een besluit genomen en Sweco als risicodragend 

projectpartner aangewezen. De stedenbouwkundige planvorming wordt 

voortgezet.

De Marke, Bergen
Hugo Snabilie Plannen en Projecten geen 

Initiatiefnemer is aan zet



De geveerde Kikker, Egmond aan Zee

Hugo Snabilie Plannen en Projecten Robert Fa Si Oen

Op advies van de raadswerkgroep zal het college geen medewerking 

verlenen aan het plan om het bouwvolume/ hoogte van  de Geveerde 

Kikkerte te overschrijden.  Nieuw principeverzoek Hotel Graaf v Egmond 

ivm parkeerterrein op locatie Geveerde Kikker is daarna behandeld. 

Aanvrager is gevraagd om het verzoek eerst met direct omwonenden te 

communiceren. Daarna definitieve besluitvorming college.  

De bedriegertjes Bergen

Hugo Snabilie CWV Ilse Vegt

Bouw van woningen is gerealiseerd, de oplevering van de openbare 

ruimte richting de gemeente zal in mei/juni plaatsvinden.

Hotel Nassau, Bergen aan Zee
hugo Snabilie Plannen en Projecten geen

initiatiefnemer is aan zet om een plan in te dienen

Schoorl Buitenduin, Schoorl
Peter van Huissteden CWV Bart Henneman

De bestemmingsplanprocedure is in behandeling.

Centruminrichting, Schoorl

Odile Rasch CWV Bart Henneman

Voorbereiding richting voorontwerp loopt. Consensus bereikt v.w.b. 

Klimduinplein en Paardenmarkt. Onderzoek parkeren en verkeer 

Heereweg centrum wordt uitgevoerd. Voorbereiding inrichting Heereweg 

start nu.

Supermarktobnderzoek, Schoorl
Odile Rasch Plannen en Projecten

Project is stilgelegd in afwachting van een nieuw college. 

Fusie voetbal, Egmond a/d Hoef
Peter van Huissteden Plannen en Projecten Simon Witter

Het bestemmingsplan is vastgesteld. In mei 2018 wordt verweer 

ingediend tegen de ingestelde beroepen

Dorpsplein Mooi Bergen
Odile Rasch Plannen en Projecten geen

Project is stilgelegd in afwachting van een nieuw college. 

7 dorpelingen mooi Bergen
Odile Rasch Plannen en Projecten Stephan Plezier

Bestemmingsplan is vastgesteld. Er is reeds verweer ingediend tegen 

de ingestelde beroepen

Sportlaan 2 egmond aan Zee
Hugo Snabilie Plannen en Projecten Robert Fa Si Oen

Het ontwerp bestemmingsplan is in april 2018 ter visie gelegd

Oude Hof Bergen
Peter van Huissteden Team beleid & Vastgoed Pieter Korstanje

Project zit in bestemmingsplanfase. Uitvoering is voorzien in 2019

Eeuwigelaan, Bergen

Peter van Huissteden CWV Bram Rodenburg

Onderhoudswerkzaamheden van het noordelijk fietspad worden 

meegenomen in dit project. Onderzoek verlengen fietsstraat Hoflaan 

(motie) wordt in project meegenomen.

Slotkwartie, Egmond a/d Hoef
Peter van Huissteden Team beleid & Vastgoed Pieter Korstanje

Project zit in bestemmingsplanfase. Uitvoering is voorzien in 2019

Van der Wijckplein en Rode Plein
Hugo Snabilie Team Beleid & Vastgoed Janwillem Snieder

Project is stilgelegd in afwachting van een nieuw college. 

Visie op voorzieningen, activiteiten en accommodaties opstellen Opstellen uitvoeringsparagraaf bij de visie

Peter van Huissteden Team Beleid & Vastgoed Carla Laan

Uitvoering gegeven aan de herbouw en invulling van De Beeck. 

Uitvoering oppakken in overleg met het nieuwe college. Er is 

onvoldoende capaciteit om dit op te pakken.

Duurzaamheid en milieu In 2018 worden nieuwe afspraken gemaakt over met name de financiering met de RUD (Regionale 

Uitvoeringsdienst NHN). 

We gaan onderhandelen met de RUD en zorgen voor afspraken gebaseerd op transparantie en 

professionele dienstverlening tegen een redelijk tarief. 
Odile Rasch Team Beleid & Vastgoed Fred Wessels

Er wordt onderzocht of en welke taken via output-financiering kunnen 

worden uitbesteed bij de RUD NHN; 2018 zal worden gebruikt om vast 

te leggen welke taken via outputfinaciering kunnen worden uitgezet

In gesprek blijven over de vliegbewegingen boven de gemeente.

Peter van Huissteden Team Beleid & Vastgoed Fred Wessels

Er is een overleg ingeplant met de directie luchtvaart van het ministerie 

van infrastructuur en waterstaat over de vliegbewegingen en (mogelijke) 

gezondheidschade

Duurzaamheid: Bergen energieneutraal in 2030 en circulair in 2050 Conform het landelijke programma ‘Nederland circulair in 2050’ is het doel ‘Bergen circulair in 

2050’ toegevoegd aan het door de raad vastgestelde Duurzaamheidsbeleid 2017-2020. Voor de 

periode 2017 tot en met 2020 wordt gestreefd om projecten te realiseren ter bevordering van dit 

doel. Conform het Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 

2015-2020 zijn de tussendoelen 20% energiebesparing, van de nog benodigde energie wordt 

20% duurzaam opgewekt en een  20% CO2 reductie.

Odile Rasch Team Beleid & Vastgoed Dimitri Druiven

De regionale doelen zijn opgenomen in het door de raad 

vastgestelde Duurzaamheidsbeleid 2017-2020. Om de 

doelen te bereiken wordt jaarlijks een 

uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het 

uitvoeringsprogramma 2018 is op 20 maart vastgesteld 

door het college. Uitvoering vindt plaats conform het 

programma.
Beheer en onderhoud 75% afvalscheiding aan de bron in 2020 Opstellen afvalbeleidsplan 2017 t/m 2022 en uitvoeringsplan 2018

Odile Rasch Wijkbeheer Tessa Meijer 

In het tweede kwartaal vindt er een bewoners-enquete plaats. De 

uitkomsten hiervan worden meegenomen in het afvalbeleidsplan. In het 

vierde kwartaal wordt het afvalbeleidsplan voorgelegd.

Kwalitatief goede oevers door op een efficiënte manier te beheren op grond van vastgesteld beleid resultaat is een beleidsstuk waarin de uitgangspunten en kaders voor beheer van oevers en 

beschoeiingen is opgenomen

Peter van Huissteden CWV Dirk Vollenga

Zowel doel als tijdspad lijken voor het opstellen van een beheerplan 

2018 realiseerbaar. Er is achterstallig onderhoud in Bergen aanwezig 

wat nog niet is begroot. Budget voor structureel onderhoud wordt bij het 

indienen van dit beheerplan aangevraagd. Inventarisatie gestart. Er 

wordt tevens naar gestreefd om een beleidsnota beschoeiing op te 

stellen in 2018. Het beleids- en beheerplan Heiloo dient hierbij als 

leidraad. Echter het tijdspad om het in 2018 te realiseren staat wel 

onder druk.

Overdracht stedelijk water In 2018 dragen wij het beheer over het stedelijk water over aan het hoogheemraadschap. 

Hiervoor vindt plaats: een inventarisatie, afstemming en ondertekening van een overeenkomst 

Overdracht Stedelijk Water.
Peter van Huissteden CWV Otto vd Berg

Het project Overdracht Stedelijk Water verloopt volgens planning. Dit 

jaar valt de ondertekening van de overeenkomst te verwachten. 

Actueel groenbeleid Groenbeleidsplan opstellen

Peter van Huissteden CWV Dirk Vollenga

Zowel doel als financiën zijn conform planning. Alleen het tijdspad staat 

onder druk. Verwacht wordt het totale groenbeleidsplan (deel 1 

beleidsuitgangspunten, deel 2 uitwerking per kern) eind 2018 in concept 

klaar te hebben.

Ruimtelijke adaptatie; Directe invloed op de impact van klimaatsverandering op de stedelijke omgeving In 2018 ontwikkelen wij samen met de gemeenten + HHNK en PWN  uit het 

Samenwerkingsverband Afvalwaterketen Noord Kennemerland Noord een plan van aanpak 

Ruimtelijke Adaptatie en stellen wij een bestuursopdracht vast. Peter van Huissteden CWV Otto vd Berg

Op dit moment is in coöperatie met een extren bureau het plan van 

aanpak in ontwikkeling. In juni zal de stuurgroep van het 

Samenwerkingsverband hier naar verwachting groen licht aan geven. In 

het najaar volgt de Klimaatstresstest en wordt een aanvang  gemaakt 

met beleidsontwikkeling.
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Een sluitende meerjarenbegroting Lasten voor zowel onze inwoners als ondernemers zo laag mogelijk te houden en toch een 

sluitende meerjarenbegroting aan uw raad voor te leggen.
Hugo Snabilie BV Jan Belleman

Is gerealiseerd bij het vaststellen van de begroting 2018.

Zo laag mogelijke lokale lasten De OZB opbrengsten 2018 (exclusief areaaluitbreiding) worden niet verhoogd ten opzichte van 

2017
Hugo Snabilie BV Jan Belleman

Is gerealiseerd bij het vaststellen van de begroting 2018.

Minder doorbelasten aan riool en afval

Hugo Snabilie BV Jan Belleman

Is gerealiseerd bij het vaststellen van de begroting 2018.

Voor onze ondernemers wordt dit gedaan door OZB bedrijven niet te verhogen. 

Hugo Snabilie BV Jan Belleman

Is gerealiseerd bij het vaststellen van de begroting 2018. Zelfs een 

verlaging van € 100.000,- opbrengsten naar aanleiding van 

amendement.

worden ook het tarief voor de toeristenbelasting en de parkeergelden niet verhoogd.

Hugo Snabilie BV Jan Belleman

Is gerealiseerd bij het vaststellen van de begroting 2018.

4 Een financieel gezonde gemeente
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Zo laag mogelijke netto schuldquote De inkomsten precariobelasting kabels en leidingen die we kunnen heffen over 2017 t/m 2021 

worden net als de inkomsten over 2016 toegevoegd aan de algemene reserve ter vermindering 

van de schuldquote en als dekking voor mogelijke incidentele grote uitgaven. 
Hugo Snabilie BV Jan Belleman

Is gerealiseerd bij het vaststellen van de begroting 2018.

Een financieel gezonde gemeente


