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INLEIDING 

Dit is de FIRAP 2019 conform de door u vastgestelde P&C cyclus. 
Hierin worden de laatste mutaties 2019 aan uw raad voorgelegd als 
voorbereiding op de jaarrekening 2019. 
Het financiële gevolg van de FIRAP 2019 is voor 2019 incidenteel 
€ 1.503.000,- nadeel. Het verwachte begrotingssaldo voor de start 
van de jaarrekening 2019 komt daarmee op € 50.000,- nadelig. 
  
Het financiële gevolg van de FIRAP 2019 ontstaat voor al door het 
vervallen van de kasschuif ad € 750.000,- en door de extra kosten 
met betrekking tot de jeugdhulp ad € 1,3 miljoen. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 

  2019   2020   2021   2022   2023     

Stand begrotingssaldo na raad 9 juli 1.689 V 989 V 668 V 318 V 683 V   

                        

Begroting 2020-2023 Collegebevoegdheid 0 
 

165 V 129 V 179 V 182 V B&W 24-09-19 

Voorbereidingskrediet uitwerking IHP PCC 50 N 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

B&W 01-10-19 

Vergoeding vertraging schade Zee Aquarium  45  N 0    0    0    0    B&W 22-10-19 

Firap 2019 Collegebevoegdheid 84  V 3  V 10  V 47  V 47  V B&W 29-10-19 

Begroting 2020-2023 Raadsbevoegdheid 0 
 

77 V 174 N 491 N 604 N Raad 31-10-19 

Septembercirculaire 2019 293 N 120 V 509 V 619 V 517 V Raad 31-10-19 

Verwachte stand begrotingssaldo na begrotingsraad 31 oktober 1.386 V 1.354 V 1.143 V 673 V 826 V   
            

Herinrichting Schoorl 0    0    84  N 75  N 75  N Raad 07-11-19 

Uitvoeringskader Slotkwartier 77  V 108  V 71  V 32  V 32  V Raad 07-11-19 

Verwachte stand begrotingssaldo na raad 7 november 1.463 V 1.462 V 1.130 V 630 V 783 V   
            

Firap 2019 Raadsbevoegdheid, incl. kwartiermaker 75K uit focusagenda 1.503  N 100  N 49  N 49  N 6  N Raad 12-12-19 

Gratis parkeren winterperiode Schoorl pilot 10  N 201  N 176  N 0    0    Raad 12-12-19 

Verwachte stand begrotingssaldo na raad 12 december 50 N 1.161 V 905 V 581 V 778 V   

 

Stand stelpost sociaal domein na Firap 2019 

Onderstaand de stand van de structurele stelpost Sociaal domein na vaststelling van de Firap 2019. 

Stelpost Sociaal domein 2019   2020   2021   2022   2023   

Stelpost Sociaal domein 0    312  V 439  V 340  V 343  V 
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TOTAALOVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES  

 

1 =1.000 korte omschrijving 2019   2020   2021   2022   2023   I/S 

aut 1a .1 Budget kwartiermaker 25  N 50  N 0    0    0    I 

aut 1b .1 Inkomsten Watertorenterrein (2.675K) naar 2021 0        0            I 

aut 1b .2 Plankosten Watertoren (110K) naar 2020 0    0                I 

aut 1b .3 Aankoop opstallen voetbalfusie (750K) naar 2022 0            0        I 

aut 1b .4 Sloop opstallen voetbalfusie (150K) naar 2022 0            0        I 

aut 1b .5 Maatwerkvoorziening Hulp Bij Huishouden (HBH) 165  V 0    0    0    0    I 

aut 1b .6 Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning 100  N 0    0    0    0    I 

aut 1b .7 Woning aanpassingen 51  N 0    0    0    0    I 

aut 1b .8 Jeugd - PGB's 50  V 0    0    0    0    I 

aut 1b .9 Afronding risicoverevening BUCH gemeenten 2017 en 2018 454  N 0    0    0    0    I 

aut 1b .10 Extra kosten jeugdhulp uit 2017 en 2018 230  N 0    0    0    0    I 

aut 1b .11 Extra kosten Jeugdhulp 2019 500  N 0    0    0    0    I 

aut 1b .12 Parlan bijdrage lege bedden 2019 70  N 0    0    0    0    I 

aut 1b .13 Verdeelsleutel Veilig Thuis 31  N 0    0    0    0    I 

aut 1b .14 Rolstoelen en individuele vervoersvoorzieningen 168  N 64  N 64  N 64  N 64  N S 

aut 1b .15 Inzet stelpost Sociaal domein FIRAP 2019 586  V 64  V 64  V 64  V 64  V S 

aut 1b .16 Wijziging kapitaalslasten voor dit PO  2  N 4  N 6  N 6  N 6  N S 

nb 2a .1 Opheffen reserve toerisme innovatiefonds 134  V 50  N 40  N 40  N 14  N S 

aut 2b .1 Wijziging kapitaalslasten voor dit PO  20  V 0    0    0    0    S 

nb 3a .1 Stoppen rentetoevoeging aan reserve sociale woningbouw per 2020 0    8  V 9  V 9  V 9  V S 

aut 3a .2 Wijziging kapitaalslasten voor dit PO  1  V 0    0    0    0    S 

aut 3b .1 Afval mutaties 0    0    0    0    0    I 

aut 3b .2 Wijziging kapitaalslasten voor dit PO  0    0    0    0    0    S 

aut 3c .1 Inkomsten  CPO Watertorenterrein (256K) naar 2023 0                0    I 

aut 3c .2 Niet voorziene kosten maaien en schouwen 68  N 0    0    0    0    I 

aut 3c .3 Aanbestedingsvoordeel baggerwerk 2019 (30K voorziening) 0    0    0    0    0    I 

aut 3c .4 Wijziging kapitaalslasten voor dit PO  21  N 47  V 26  V 26  V 25  V S 

nb 4 .1 Vervallen kasschuif 2019 naar 2020 750  N 0    0    0    0    I 

aut 4 .2 Actualisatie rentetoevoeging aan algemene reserve 0    30  N 28  N 29  N 12  N S 

aut 4 .3 Wijziging kapitaalslasten voor dit PO  12  V 21  N 9  N 9  N 9  N S 

      Totaal 1.503  N 100  N 49  N 49  N 6  N   
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1a.1 Budget kwartiermaker 
Toegevoegd naar aanleiding van raadbesluit vastgesteld op 29 
oktober 2019 bij voorstel "focusagenda aanvullend op het 
bestaande formatieakkoord". Het bedrag wordt bij de griffie op 
grootboek raad en raadscommissies geraamd. 
 
1b.1 Inkomsten Watertoren 
De inkomsten Watertorenterrein van BAM ad € 2.675.000,- 
verschuift van 2019 naar 2021 evenals de storting van dit bedrag in 
de reserve afschrijvingslasten sporthal Egmond. (De inkomst stond 
verkeerd onder PO 3c moet zijn PO 1b.) Dit is budgetneutraal voor 
het begrotingssaldo. 
 
1b.2 Plankosten Watertoren (110K) naar 2020 
In verband met de vertraging word € 110.000,- van de in 2019 
€ 120.000,- begrote plankosten doorgeschoven naar 2020. 
Aangezien dit via storting in, en uitname uit de algemene reserve 
gaat, is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo van beide jaren. 
 
1b.3 Aankoop opstallen voetbalfusie (750K) 
De uitgaven en de dekking voor de 750K aankoop opstallen 
voetbalfusie vanuit de algemene reserve schuift door naar 2022. Dit 
is budgetneutraal voor het begrotingssaldo. 
 
1b.4 Sloop opstallen voetbalfusie (150K) 
De uitgaven en de dekking voor de sloopkosten van de oude 
opstallen voetbalfusie vanuit de algemene reserve schuiven door 
van 2020 naar 2022. Dit is budgetneutraal voor het begrotingssaldo. 
 
1b.5 Maatwerkvoorziening Hulp Bij Huishouden (HBH) 
Bij het bepalen van de verplichting 2018 in de jaarrekening 2018 
zijn wij uitgegaan van de aangeleverde productieverantwoordingen 
van de aanbieders over het jaar 2018. Met niet alle aanbieders was 
ten tijde van het opstellen van de jaarrekening al overeenstemming 
bereikt over de finale afrekening. Inmiddels is dat er wel. Hieruit 

blijkt dat voornamelijk één aanbieder een te hoge / onjuiste 
productie opgegeven had, in werkelijkheid is de daadwerkelijke 
finale afrekening € 150.000,- lager. Het totale voordeel bedraagt 
€ 165.000,-. Er vindt nog een nadere analyse plaats, als blijkt dat dit 
een structureel effect heeft wordt dit in de kadernota 2020 
opgenomen. 
 
1b.6 Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning 
We zijn bij de doorrekening van de jaarrekening 2018 ten behoeve 
van de begroting 2019 uitgegaan van een tariefstijging van 2% en 
nu is de daadwerkelijke stijging hoger uitgevallen. Wij kunnen nu de 
tariefstijgingen voor schoonmaakondersteuning doorberekenen en 
verwerken in de begroting. Dit leidt tot een extra kostenstijging. 
Medio 2020 is de uitkomst van de aanbesteding huishoudelijke hulp 
(inclusief huishoudelijke hulp) bekend, wij komen bij de 
voorjaarsnota terug op het structurele effect. 
 
1b.7 Woning aanpassingen 
Door een incidentele dure woningaanpassing ad. € 51.000,- is het 
nodig om de begroting bij te stellen. Afspraak is dat incidentele 
pieken ook incidenteel opgevangen worden en niet structureel 
worden begroot. 
 
1b.8 Jeugd - PGB's 
Wij verwachten op basis van de onlangs ontvangen prognose van 
de SVB een onderschrijding ten opzichte van het budget van 
€ 50.000,-. 
 
1b.9 Afronding risicoverevening BUCH gemeenten 2017 en 2018 
De gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 
hebben in het najaar van 2018 besloten met elkaar over te gaan tot 
risicoverevening voor Jeugdhulp over het jaar 2018. Er is daarbij 
gekozen voor verevening van het zorg in natura (ZIN) budget en het 
persoonsgebonden budget (PGB), in het geval van financiële 
tekorten van eventuele nadeelgemeenten. De productiecijfers 
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Jeugdhulp voor de BUCH-gemeenten zijn berekend, op basis van 
onze productieverantwoordingen 2018. Hieruit blijkt dat drie van de 
gemeenten een tekort op hun jeugdbudget laten zien en dat er dus 
aanleiding is om, conform het raadsbesluit, de risicoverevening voor 
het jaar 2018 toe te passen. Dit leidt voor de gemeente Bergen tot 
een nabetaling van € 404.400,-.  Tevens moet nog een restbedrag 
ZIN over 2017 verevend worden, conform het raadsbesluit. Dit is 
voor de gemeente Bergen € 49.900,-. De Raad wordt over deze 
uitkomsten separaat geïnformeerd via de nieuwsbrief sociaal 
domein. 
 
1b.10 Extra kosten jeugdhulp uit 2017 en 2018 
Daarnaast hebben wij te maken met hogere lasten 2018 ad 
€ 166.000,- en hogere lasten 2017 ad € 64.000,- dan opgenomen in 
de jaarrekening 2018, omdat circa 5 aanbieders ten tijde van het 
opstellen van de jaarrekening geen overeenstemming was bereikt 
over de finale afrekening. 
 
1b.11 Extra kosten Jeugdhulp 2019 
Wanneer wij de kosten over het eerste halfjaar 2019 extrapoleren 
naar een heel jaar, dan verwachten wij een overschrijding op het 
budget van € 500.000,-. Deze overschrijding baart ons zorgen. Een 
eerste analyse heeft plaatsgevonden, een onderzoek met een meer 
uitgebreide analyse volgt nog om de cijfers nog beter te kunnen 
duiden. Deze ophoging kan grotendeels (€ 485.864,-) gedekt 
worden uit de stelpost. Vooralsnog de ophoging incidenteel 
opgenomen, mogelijk blijkt bij nadere analyse of er structureel meer 
budget nodig is. Uit de eerste analyse is gebleken dat de 
cliëntaantallen zijn toegenomen en de gemiddelde kosten per cliënt 
zijn gestegen, met name bij de ambulante jeugdhulp zien wij een 
flinke stijging. Wij zien tevens een stijging in de kosten van onze 
duurste cliënten ten opzichte van 2018. Er zijn op dit moment geen 
jeugdigen in Jeugdzorgplus in Bergen, maar we zien wel een 
toename van het aantal jeugdigen in Verblijf (opname in een 
instelling of pleegzorg). Verblijf is naast JH+ het duurste product.  

 
1b.12 Parlan bijdrage lege bedden 2019 
In verband met overgang naar Horizon was afgesproken om een 
deel van de lege bedden te betalen t/m 3 oktober 2019. deze kosten 
worden gedekt ten laste van de stelpost sociaal domein.  
 
1b.13 Verdeelsleutel Veilig Thuis 
De verdeelsleutel voor de kosten van Veilig Thuis is voor de 
gemeenten in Noord-Holland Noord opnieuw berekend. Er is 
afgesproken om deze herverdeling vanaf 1-10-2019 door te voeren. 
Voor Bergen betekent dit een extra last van € 30.544 in 2019. Het 
meerjarige effect is al opgenomen in de meerjarenbegroting  
 
1b.14 Rolstoelen hulpmiddelen en individuele 
vervoersvoorzieningen 
De begroting van 2019 is gebaseerd op de daadwerkelijke lasten 
2018, zoals verantwoord in de jaarrekening. Echter hebben wij 
geconstateerd dat deze lasten gebaseerd op de boekingen in 2018 
niet volledig waren, voornamelijk veroorzaakt doordat de maanden 
oktober t/m december pas verwerkt zijn in 2019 en daarvoor ten 
onrechte in de jaarrekening 2018 geen verplichting opgenomen is. 
Dit betekent dat de begroting 2019 te laag geraamd is en dat 
daarnaast de 'lasten 2018 verwerkt in 2019'  eenmalig extra 
drukken op het budget van 2019.  
 
1b.15 Inzet stelpost Sociaal domein 
In 2019 betreft het € 70.000,- voor Bijdrage lege bedden Parlan, 
€ 30.544,- voor extra bijdrage Veilig thuis in verband met 
aanpassing verdeelsleutel en € 485.864,- (restant stelpost 2019) als 
gedeeltelijke dekking voor het verwachte tekort jeugdhulp ad 
€ 500.000,-. Voor 2020 en verder betreft het € 64.000,- als dekking 
voor de structurele extra lasten Rolstoelen hulpmiddelen en 
individuele vervoersvoorzieningen.  
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1b.16 Wijziging kapitaalslasten voor dit PO  
 
2a.1 Opheffen reserve toerisme innovatiefonds 
Voorgesteld wordt de reserve op te heffen. Om de budgetten beter 
te kunnen volgen bestaat de wens bij de vakafdeling de dekking 
rechtstreeks te regelen in de exploitatie. De regeling kent een 
subsidieplafond en kan op deze wijze financieel beter beheerst 
worden. Het bedrag wordt verhoogd van circa € 33.000,- naar 
€ 50.000,- aangezien de spaarfunctie van de reserve vervalt. Na 
dekking voor de aanvragen 2019 resteert in 2019 nog een bedrag 
van € 133.643,- in de reserve toerisme innovatiefonds. Dit bedrag 
valt vrij. Daarnaast vervallen de meerjarige toevoegingen en de 
begrote uitnamen. De in de kadernota 2020 opgenomen 
onttrekkingen 2020-2022 in verband met marketing en 
gastheerschap zijn al in de begroting opgenomen.  
 
2b.1 Wijziging kapitaalslasten voor dit PO  
 
3a.1 Stoppen rentetoevoeging aan reserve sociale woningbouw per 
2020 
Reden, het gaat om kleine bedragen en is veel administratief werk. 
 
3a.2 Wijziging kapitaalslasten voor dit PO  
 
3b.1 Afval mutaties 
De kosten voor afval zijn vooral door hogere verwerkingskosten 
gestegen. De hogere verwerkingskosten wordt veroorzaakt door 
mutaties in de tarieven per afvalstroom. Zo is bijvoorbeeld de 
papierprijs fors gedaald. De extra kosten worden gedekt door een 
onttrekking uit de egalisatievoorziening afval. € 115.000,- (N)  
 
3b.2 Wijziging kapitaalslasten voor dit PO  
Budgetneutraal aangezien dit riool investeringen betreft die via de 
voorziening riool lopen. (circa 18K structureel voordelig)  

3c.1 Inkomsten  CPO Watertorenterrein (256K) 
De inkomsten uit de verkoop grond Watertorenterrein CPO schuift 
door van 2020 naar 2023. Vanwege storting in de algemene reserve 
is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.  
 
3c.2 Niet voorziene kosten maaien en schouwen 
Binnen maaien en schouwen zijn we in 2019 geconfronteerd met 
incidentele niet voorziene kosten, betreffende nagekomen 
rekeningen uit 2018 van € 55.000,- en € 13.000,-.  
 
3c.3 Aanbestedingsvoordeel baggerwerkzaamheden 
 De aanbesteding over 2019 heeft plaatsgevonden en was € 
30.000,- voordeliger dan voorzien. Aangezien dit via de voorziening 
Baggerkosten loopt is dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo.  
 
3c.4 Wijziging kapitaalslasten voor dit PO  
 
4.1 Vervallen kasschuif 2019 naar 2020 
De kasschuif van 2019 naar 2020 van € 750.000,- die eerder was 
voorgesteld in verband met het lage saldo in 2019 is niet nodig en 
kan vervallen.  
 
4.2 Actualisatie rentetoevoeging aan algemene reserve 
Actualisering rentetoevoeging in verband met de mutaties algemene 
reserve.  
 
4.3 Wijziging kapitaalslasten voor dit PO 
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MUTATIES INVESTERINGEN   

 
Onderstaande de mutaties in de investeringskredieten per cluster. 
 

Cluster 2019 2020 

Openbare ruimte -652.370 570.000 

Riool -500.000 
 

Materieel 0 
 

Overige  -176.816 
 

Recreatie 15.000 
 

ICT 0 
 

Totaal -1.314.186 570.000 

 
Per saldo wordt in 2019 € 1.1314.186,- aan kredieten afgeraamd waarvan € 570.000,- wordt doorgeschoven naar 2020. 


