
 

 

 

 

 

FOCUS AGENDA 
Formatieakkoord 

2019 – 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 



Focusagenda op formatieakkoord  2019 – 2022 versie 17-10-2019                         Pagina 2 van 26 

 

INHOUDSOPGAVE FOCUSAGENDA 

 

Inleiding          3 

Hete hangijzers         4 

 De 7 dorpelingen        4 

 2e fietspad Eeuwige Laan       5 

 Voetbalfusielocatie Egmondse voetbalclubs     6 

 Watertorenterrein en de Sporthal      7 

Accommodatiebeleid en gemeentelijk vastgoed     8 

 De Beeck en het zwembad       8 

 De Beeck en de Raadszaal       9 

 Decentrale bezoekmogelijkheden publieke diensten in de kernen  10  

 Gemeentehuis JL4 / Europese School      11  

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting      12 

 (B)ENG, circulair / natuur inclusief bouwen      12 

 Woningbouwlocatie Delversduin      13 

 Woningbouwlocatie Europese School en gemeentewerf Bergen   14 

 Woningbouwlocatie BSV       15 

 Ontwikkeling Schoorl        16 

 Woningbouwlocaties VV Adelbert en Egmond Binnen Zuid   17 

 Versnelde aanpak spookwoningen recreatieve verhuur    18 

 Meer ruimte creëren voor aantallen woningen in de RAP   19 

 Meer ruimte om in recreatiewoningen te kunnen wonen    19 

 Onderzoek verplaatsing supermarkt uit centrum Schoorl   20  

Duurzaamheid          20 

 Programmastructuur duurzaamheid      20 

Mobiliteit en Parkeren         21 

 Onderzoek ondergrondse parkeervoorzieningen    21 

 Herijking van het parkeerbeleid       21 

Sociaal Domein         22 

 Inzichtelijkheid kwaliteit Sociaal Teams / zorgaanbieders    22 

Dienstverlening BUCH breed        22 

 Kwaliteit van de dienstverlening       22 

 Bevoegdheden delegeren       23 

Aanbevelingen rapportage Bernt Schneiders      24 

 Aanbeveling 1: werken aan vertrouwen      24 

 Aanbeveling 2: maak een helder participatiebeleid    25 

 Aanbeveling 3: zorg voor helder ruimtelijk beleid    25 

 Aanbeveling 4: maak belangen inzichtelijk / Integriteitsbeleid   26 

 Aanbeveling 5: het normaliseren van de communicatie / communicatiebeleid 26 

  



Focusagenda op formatieakkoord  2019 – 2022 versie 17-10-2019                         Pagina 3 van 26 

 

INLEIDING 

 

Sinds eind Maart van dit jaar is er een nieuwe coalitie en een nieuw College.            

De bestuurlijke basis voor de gemaakte afspraken in het eerste formatieakkoord 

bleek onvoldoende te zijn. We hebben dat met elkaar willen doorbreken en zijn 

constructief met elkaar in overleg gegaan. 

Uitgangspunt is dat we aan de slag willen en naar voren willen kijken wat we nog 

kunnen bereiken in de resterende 2 jaar. We hebben dat gedaan door met elkaar de 

impasse te doorbreken en een basis neer te leggen waarin we kunnen komen tot een 

normalisatie van bestuurlijke verhoudingen. Zowel in deze periode als na de 

komende verkiezingen in 2022.   

Mede ingegeven door de rapportage van Bernt Schneiders zijn we tot de conclusie 

gekomen dat er nu een momentum ligt om te breken met het verleden en bestuurlijke 

daadkracht willen. Samen willen we kijken of we onze ambitie met het College 

kunnen vormgeven.   

In dit document hebben we een focus agenda opgesteld voor de onderdelen die we 

met elkaar belangrijk vinden. Daarin bevinden zich ook de actiepunten zoals die uit 

de rapportage van Bernt Schneiders zitten. 

Deze focusagenda komt niet in de plaats van het formatieakkoord 2019-2022 dat is 

vastgesteld in Maart 2019 maar geeft wel duidelijke prioriteiten aan binnen dat 

akkoord.    

Per hoofdstuk worden onderdelen benoemd die worden aangepast en / of scherper 

worden benoemd ten opzichte van het eerste formatieakkoord. Bij ieder onderdeel 

wordt de argumentatie gegeven en de voorgenomen vorm voor participatie. 

Waar partijen opmerkingen bij specifieke onderdelen hebben gegeven zijn deze 

opgenomen per onderdeel.  

 

Namens de fracties van: 

 

CDA - Danny Zwart, 

VVD - Arend-Jan van den Beld, 

PvdA - Peter van Huissteden 

Kies Lokaal - Janina Swart 

D66 - Marcel Halff       
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HETE HANGIJZERS 

 

Onderdeel De 7 Dorpelingen 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord 

Een functie-invulling die gedragen wordt 
door de maatschappelijke groeperingen 
die recent betrokken zijn geweest bij de 
planvorming Harmonielocatie. 

Argumentatie Een aantrekkelijk en levendig centrum 
voor alle inwoners en toeristen in 
Bergen draagt bij aan de kwaliteit van 
wonen, de economie en de recreatie.  

Participatievorm inwonerparticipatie nadat de Raad 
varianten met kaders heeft opgesteld. 
Deze kaders geven de voorwaarden 
(begrenzing) waaraan 
inwonerparticipatie moet voldoen. 
(status elke overlegsituatie - politieke 
doelen, juridische aspecten, financiën) 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College  

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 

PvdA: Als sociaaldemocraten vinden we 
het vreemd dat een winkel voor mensen 
met de kleine beurs uit het centrum 
moet verdwijnen. Met het verdwijnen 
van de Aldi uit het plan raken we 
bovendien ook een belangrijke 
financiële drager kwijt. Het niet 
opnemen van de Aldi in D7D mag, 
echter volgens de PvdA, niet het hele 
plan terug bij af zijn. 
 
CDA: tegen situering supermarkt aan de 
rand van het dorp 
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Onderdeel 2e Fietspad Eeuwige Laan 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord 

Doorgaan en realiseren. 
Voorbereidingen zijn in gang gezet. 
Waar er mogelijk een RvS uitspraak is 
te verwachten deze in eerste instantie 
benaderen als reparatie of bestuurlijke 
lus.   

Argumentatie Past in aanpak van onveilige fietspaden 
en het nadrukkelijker verleiden en 
inzetten op fietsmobiliteit. Het 
fietsverkeer neemt een vlucht. Steeds 
meer inwoners en toeristen maken 
gebruik van snelle elektrische fietsen en 
MTB's in de Gemeente. Het aantal 
ongelukken neemt toe. Daarnaast 
nemen fietsers de kortste weg. Deze 
ontwikkeling en het bijkomende gedrag 
vraagt erom gevaarlijke wegen en 
knooppunten te verbeteren. Binnen dit 
kader wordt de komende periode een 
extra fietspad aangelegd aan de 
Eeuwige Laan. 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat het 
huidige fietspad langs de Eeuwige laan 
tot de meest onveilige fietspaden 
behoort binnen onze gemeente. 

Participatievorm Voldoende geweest.  

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College  

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 

 

 

  



Focusagenda op formatieakkoord  2019 – 2022 versie 17-10-2019                         Pagina 6 van 26 

 

Onderdeel Voetbalfusielocatie Egmondse 
voetbalclubs 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord 

Realiseren van een complex op de 
fusielocatie conform genomen besluit. 
Waar er mogelijk een RvS uitspraak is 
te verwachten deze in eerste instantie 
benaderen als reparatie of bestuurlijke 
lus op het genomen besluit.   

Argumentatie De Egmonden staan oa bekend om 
sportbeleving en sportevenementen. 
Een fusie van de voetbalclubs kan op 
verschillende wijzen een impuls geven 
aan sport en voetbal in het bijzonder. 
Een nieuwe centrale locatie geeft 
mogelijk een extra impuls aan gezinnen 
om zich te vestigen in de dorpen, zeker 
indien vrijgevallen gronden voor 
woningbouw kunnen worden ingezet. 
Op termijn zal de nieuwe fusielocatie 
leiden tot lagere structurele kosten. 

Participatievorm voldoende geweest/na eventuele 
aanpassing plan aan inwoners  
presenteren en niet opnieuw 
consulteren ter voorkoming van 
verkeerde verwachtingen. 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College  

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 
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Onderdeel Watertorenterrein en Sporthal 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord 

Realiseren van een sporthal op de 
voorgenomen locatie en het 
woningbouwprogramma en CPO doelen 
conform genomen besluit. Waar er 
mogelijk een RvS uitspraak is te 
verwachten deze in eerste instantie 
benaderen als reparatie of bestuurlijke 
lus op het genomen besluit..   

Argumentatie Moderne sportgelegenheden (sporthal) 
zijn belangrijk voor de ontwikkeling en 
aantrekkelijkheid van woonwijken en 
scholen. In combinatie met extra 
woningbouw versterkt dit de 
leefbaarheid en ontwikkeling van de 
wijken. 

Participatievorm voldoende geweest/na eventuele 
aanpassing plan inwoners informeren 
en niet opnieuw consulteren ter 
voorkoming van verkeerde 
verwachtingen. 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College  

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 
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ACCOMMODATIEBELEID EN GEMEENTELIJK VASTGOED 

Onderdeel De Beeck en het zwembad 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord  

Zwembad uit de opgave halen bij 
overschrijding van beschikbaar gestelde 
raambudget (12 mln) en aansturen met 
regiopartners op aanpak realisatie 
alternatieve locatie. Ook direct als 
toeristische voorziening / wedstrijdbad 
etc.   

Argumentatie De economie van de dorpen is sterk 
afhankelijk van recreatie en toerisme. 
Een modern zwembad dat aansluit op 
de wensen en behoeftes van inwoners, 
toeristen en specifieke groepen 
(bijvoorbeeld reddingsbrigades) 
versterkt de economie en de 
aantrekkelijkheid. Deze behoefte wordt 
gedeeld in de regio. Dit is belangrijk 
want hiermee worden de (jaarlijkse) 
kosten gedeeld bij een 
gemeenschappelijk initiatief. 

Participatievorm Avond met de inwoners 
organiseren/uitleggen / begrip kweken 
voor beslissing. 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College  

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 

PvdA - Aan de inwoners en gebruikers 
van de kern Bergen is na de brand van 
13 oktober 2017 expliciet beloofd dat 
dat hun zwembad op de huidige locatie 
weer teruggebouwd zou worden. Zolang 
de onmogelijkheid van nieuwbouw niet 
is komen vast te staan en er geen 
ultieme inspanning is verricht om alsnog 
tot nieuwbouw te komen, zal de PvdA 
niet meewerken aan een zwembad op 
een alternatieve locatie. 
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Onderdeel De Beeck en de Raadszaal 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord 

Raadszaal uit de opgave halen bij 
overschrijding beschikbaar gestelde 
raambudget (12 mln) en in het centrum 
van Bergen situeren. 

Argumentatie Een zichtbare en herkenbare overheid 
(bestuur, publieke dienst en sociale 
teams) in het centrum van de gemeente 
versterkt een grotere betrokkenheid van 
het bestuur naar de inwoners toe en 
vice versa. Daarnaast trekt de centrale 
overheid zich steeds meer terug. Dat 
betekent dat taken meer en meer 
worden overgedragen naar het lokale 
bestuur. Een bestuur dat dichtbij staat 
en zichtbaar aanwezig is, kan mede het 
vertrouwen naar de inwoners toe 
behouden en vergroten.  
 
Het centrum van Bergen in het bijzonder 
de Harmonielocatie en/of het oude 
raadhuis (als locatie voor bestuur en 
staf en de ruïnekerk als raadszaal) zijn 
om verschillende redenen de geschikte 
locaties om in deze ontwikkeling te 
voorzien. Vanuit een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse wordt de komende 
periode bepaald welke bovengenoemde 
locatie(s) hiervoor worden bestemd en 
ontwikkeld.  

Participatievorm Varianten uitwerken en met de Raad 
kaders stellen voor de uitvoering. 
Daarna met inwoners en verenigingen 
een participatietraject opzetten 
voorafgaand aan besluitvorming   

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College / Raad  

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 

PvdA - Publieksdiensten moet je niet in 
het centrum van Bergen willen hebben. 
Die hebben we nu op een prima locatie, 
goed bereikbaar voor alle inwoners 
(zeker uit de Egmonden), op de JL4 
gesitueerd. Het loslaten van een 
raadszaal in de nieuwe Beeck kan 
alleen dan wanneer er reële 
mogelijkheden in het centrum van 
Bergen worden gevonden, dus 
volgordelijk behandelen. 
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D66 Inwoners betrekken is prima vanuit 
de werkkaders die door de Raad in 
verschillende varianten kunnen worden 
voorgelegd voorzien van duidelijke 
criteria en juiste verwachtingen voor 
iedereen aan de voorzijde van dit 
proces. Laten we lering trekken uit de 
afgelopen jaren. 
 
 

 

 

Onderdeel Decentrale bezoekmogelijkheden 
publieke diensten / sociale teams / 
gebiedsregisseur in de kernen 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord 

Decentrale bezoekvestigingen 
(bestaande locaties) gemeente in de 
Egmonden en Schoorl  vanuit het 
oogpunt om dichter bij de inwoner te 
kunnen staan. Ook in combinatie met de 
sociale teams en de gebiedsregisseur. 

Argumentatie Een zichtbare en laagdrempelig 
toegankelijke en herkenbare overheid 
(bestuur, publieke dienst en sociale 
teams) genereert een grotere 
betrokkenheid naar en met inwoners 
Historische bestaande locaties kunnen 
hierin een ondersteunende rol spelen. 

Participatievorm Dorpsverenigingen en inwoners van de 
kernen betrekken bij de invulling van 
Huis van de Democratie.  

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College / Raad 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 

Algemeen: huisvesting ambtenaren 
volgens NEN eisen 
 
PvdA Voor veel mensen is een bezoek 
aan de JL4 maximaal een jaarlijks of 
tweejaarlijkse aangelegenheid. De 
goede bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid is belangrijk. Als je 
echt dichter bij de inwoners wilt gaan 
opereren, kun je voor bepaalde diensten 
beter daadwerkelijk naar de inwoner 
gaan, door hen thuis op te zoeken. De 
sociale teams hebben een specifieke 
functie in de dienstverlening en zijn nu 
op goede locaties gevestigd. 
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Onderdeel Gemeentehuis JL4 / Europese school 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord  

Alkmaar ondersteunen bij haar ambitie 
om de Europese school daar te vestigen 
 
Locatie Jan Ligthartstraat aan Alkmaar 
beschikbaar stellen als locatie voor 
vestiging van de Europese school in 
Alkmaar.  

Argumentatie De Gemeente Bergen steunt Alkmaar bij 
het binnenhalen van de school zodat er 
geen leegstroom komt (verhuizingen, 
verlies aan banen ed). 
 
Door herlocatie van de ambtelijke 
organisatie richting Centrum Bergen, 
Heiloo en Castricum kan de locatie JL4 
die in het bezit is van de gemeente 
worden opgeheven, cq. verkocht. 
Gezien de ligging is dit een mogelijkheid 
van Alkmaar om de Europese school 
hier op korte termijn te huisvesten. 

Participatievorm P.M.  Afstemming beleidsinsteek met 
MT Europese school 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 

PvdA - Alkmaar is uitstekend in staat om 
een goede locatie voor een eventuele 
school te vinden (bijvoorbeeld aan het 
kanaal). De JL4 is de goedkoopste plek 
om ambtenaren te laten werken en is 
voor zowel werknemers als inwoners 
goed bereikbaar. 
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RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 

Onderdeel (B)ENG, circulair / natuur inclusief 
bouwen waar dit in de bestaande 
plannen mogelijk en realistisch  is 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord  

Voor alle huidige plannen op het gebied 
van woningbouw (met woon of 
recreatieve functie) en utiliteitsbouw -in 
de matrix zowel als daarbuiten- geldt als 
algemene voorwaarde dat zij maximaal 
voldoen aan (B)ENG, circulair en natuur 
inclusief mits dit realistisch is en niet 
vertragend werkt op de realisatie van de 
woningen. 

Argumentatie De aanbeveling van de commissie 
Remkes aan de bouwwereld om 
energieneutraal, modulair, circulair en 
natuur inclusief te gaan bouwen  - zodat 
voldaan kan worden aan een toekomstig 
stikstof beleid- is een duidelijk signaal 
naar bouwend Nederland en dus ook 
indirect naar ons als gemeenteraad. 
 
We zien dit ook als een kans om in de 
RAP ( regionale verdeling van woningen 
systematiek) ruimte te krijgen voor het 
realiseren van meer woningen in onze 
kernen dan op dit moment in de RAP 
opgenomen. 
 

Participatievorm P.M. 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 
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Onderdeel Woningbouwlocatie Delversduin 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord 

Zo snel mogelijk tot uitvoering brengen. 

Argumentatie Het ontwikkelingen van nieuwe 
woonlocaties voor (jonge) gezinnen is 
essentieel om de dorpen leefbaar te 
houden. Winkels en voorzieningen 
kunnen hierdoor blijven bestaan. 
Locaties worden hiervoor zorgvuldig 
uitgekozen en ontwikkeld. 
 
Het komt volledig tegemoet aan de 
wens om de kernen voor de langere 
termijn vitaal te houden. 

Participatievorm Inwoner- en dorpsverenigingen 
participatie met kaderstelling vanuit de 
Raad. Deze kaders geven de 
voorwaarden (begrenzing) waaraan 
inwonerparticipatie aan moet voldoen. 
(status elke overlegsituatie -politieke 
doelen, juridische aspecten, financiën) 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 

PvdA - Woningbouwplannen zijn in de 
hele gemeente hard nodig. Deze locatie 
laten schieten terwijl er geen andere 
grotere locaties voor handen zijn, is 
doodzonde. Dus doen! 
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Onderdeel Woningbouwlocatie Europese 
School, Gemeentewerf 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord 

Ontwikkelen van een ruimtelijk kader 
voor toekomstige woningbouwlocatie 
Europese school en de gemeentewerf. 
Aansluiting op BSV ontwikkeling en 
bouw gewenst.  

Argumentatie Het ontwikkelingen van nieuwe 
woonlocaties voor (jonge) gezinnen is 
essentieel om de dorpen leefbaar te 
houden. Winkels en voorzieningen 
kunnen hierdoor blijven bestaan. 
Locaties worden hiervoor zorgvuldig 
uitgekozen en ontwikkeld. 
 
Het komt volledig tegemoet aan de 
wens om de kernen voor de langere 
termijn vitaal te houden. 
 
 

Participatievorm Inwoner- en dorpsverenigingen 
participatie met kaderstelling vanuit de 
Raad. Deze kaders geven de 
voorwaarden (begrenzing) waaraan 
inwonerparticipatie moet voldoen. 
(status elke overlegsituatie - politieke 
doelen, juridische aspecten, financiën) 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 
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Onderdeel Woningbouwlocatie BSV 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord 

Zo snel mogelijk tot uitvoering brengen. 
Ruimtelijk in samenhang zien met vrijval 
locaties Europese school en 
gemeentewerf. 

Argumentatie Ontwikkelgebied bleef tot dusver 
beperkt tot de BSV locatie. Let op! In 
ruimtelijke samenhang ontwikkelen en 
bouwen. Dit betekent niet dat we het 
huidige BSV proces willen vertragen. 
   
Het ontwikkelingen van nieuwe 
woonlocaties voor (jonge) gezinnen is 
essentieel om de dorpen leefbaar te 
houden. Winkels en voorzieningen 
kunnen hierdoor blijven bestaan. 
Locaties worden hiervoor zorgvuldig 
uitgekozen en ontwikkeld. 
 
Het komt volledig tegemoet aan de 
wens om de kernen voor de langere 
termijn vitaal te houden. 

Participatievorm Inwoner- en dorpsverenigingen 
participatie met kaderstelling vanuit de 
Raad. Deze kaders geven de 
voorwaarden (begrenzing) waaraan 
inwonerparticipatie aan moet voldoen. 
(politieke doelen, juridische aspecten, 
financiën) 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 
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Onderdeel Ontwikkeling Schoorl 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord  

Gezamenlijk met bewonersgroepen 
keuzes maken tot herinrichting, inzicht 
geven in planning van realisatie. 

Argumentatie Het is nodig dat er nog deze periode 
een geloofwaardige start wordt gemaakt 
met Schoorl. 
 
Na oplevering van de in gang gezette 
onderzoeken wordt het tijd om de 
woorden om te zetten in daden. 

Participatievorm inwoners initiatiefgroepen Schoorl 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 
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Onderdeel Woningbouwlocaties VV Adelbert en 
Egmond Binnen Zuid 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord 

Een maximale inspanning om de te 
verlaten voetballocatie Adelbert en een 
deel van het buitengebied Egmond 
Binnen Zuid als nieuwe woningbouw 
locatie voor EB te mogen bestemmen.                              
Deze kern zit behoudens enkele 
inbreilocaties op slot als het gaat om 
potentiele woningbouwlocaties. 

Argumentatie  
Het ontwikkelingen van nieuwe 
woonlocaties voor (jonge) gezinnen is 
essentieel om de dorpen leefbaar te 
houden. Winkels en voorzieningen 
kunnen hierdoor blijven bestaan. 
Locaties worden hiervoor zorgvuldig 
uitgekozen en ontwikkeld. 
 
Het komt volledig tegemoet aan de 
wens om de kernen voor de langere 
termijn vitaal te houden. 
 
Actie richting PNH is noodzakelijk. 

Participatievorm Inwoner- en dorpsverenigingen 
participatie met kaderstelling vanuit de 
Raad. Deze kaders geven de 
voorwaarden (begrenzing) waaraan 
inwonerparticipatie aan moet voldoen. 
(status elke overlegsituatie- politieke 
doelen, juridische aspecten, financiën) 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 
 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 

PvdA • Prioriteit plannen binnenstedelijk. 
Geen  tweede ringweg aan de oostzijde 
van het dorp. 
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Onderdeel Versnelde aanpak spookwoningen 
permanente recreatieve verhuur 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
formatieakkoord 

Versnelling aanbrengen om de 900 
spookwoningen recreatieve verhuur 
zonder hoofdbewoning in onze kernen 
aan te pakken terug te brengen op de 
woningmarkt. 

Argumentatie Het niet langer kunnen onttrekken van 
woningen tbv permanente recreatieve 
verhuur waar de eigenaar niet zelf staat 
ingeschreven en het ontmoedigen van 
dit soort ‘beleggingsobjecten’ is 
dringend nodig om  (jonge) gezinnen in 
onze kernen te kunnen huisvesten. 
 
Het komt volledig tegemoet aan de 
wens om de kernen voor de langere 
termijn vitaal te houden. 
 
Dit is ‘laaghangend fruit’ ten aanzien 
van woningen die beschikbaar kunnen 
komen voor permanente huisvesting en 
de doorstroming binnen de kernen 
daarna op gang kunnen brengen. 
 

Participatievorm Participatie heeft reeds plaatsgevonden. 
Uitvoeren! 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 
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Onderdeel Meer ruimte creëren voor aantallen te 
bouwen woningen in de RAP 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
Formatieakkoord  

Een stevige inzet binnen de regio voor 
meer ruimte in aantallen te bouwen 
woningen (RAP) 

Argumentatie Een stevige inzet binnen de regio voor 
meer ruimte in aantallen te bouwen 
woningen (RAP) o waarbij de gemeente 
Bergen in ieder geval inzet op 1200 van 
de in totaal 16.000 woningen, de grote 
woningbouw opgaven voor de regio 
Alkmaar; uit- en inbreilocaties 
waaronder VV Adelbert locatie, Egmond 
Binnen Zuid, Bergen Oost en 
Bregtdorp/Catrijp bij Groet. Hiervoor 
wordt een aparte projectleider 
aangesteld; 
 
 

Participatievorm P.M. 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 

 

 

 

 

Onderdeel Meer ruimte creëren om permanent in 
recreatiewoningen te kunnen wonen 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
Formatieakkoord 

verruiming van mogelijkheid ‘bewonen 
van recreatiewoningen’ 

Argumentatie Er ligt een enorme druk op de 
beschikbaarheid van woningen in het 
koop- en huursegment op middellange 
termijn. 
 

Participatievorm P.M. 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 
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Onderdeel Onderzoek verplaatsing supermarkt 
uit het centrum Schoorl 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
Formatieakkoord 

Werken aan het verplaatsen van de 
supermarkt Jumbo naar de rand van het 
dorp. 

Argumentatie Het winkelgebied in de kernen wordt 
optimaal ingericht vanuit de aanwezige 
visies die voor Schoorl reeds 
beschikbaar zijn. 
 
 

Participatievorm Onderzoek onder  inwoners, 
ondernemers en dorpsvereniging 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 

PvdA - De Jumbo zorgt tenminste dat er 
nog enigszins sprake is van kooppubliek 
dat naar Schoorl komt. Jumbo weg = 
einde kleine winkeltjes. 
 
D66 / CDA - Benieuwd naar de visie van 
inwoners en ondernemers hierover.       
Het weghalen van een grote dagelijkse 
boodschappenwinkel uit de kern kan 
omzetderving voor de overige winkels 
betekenen. 
 
 

 

DUURZAAMHEID 

Onderdeel Programmastructuur duurzaamheid 

Formatieakkoord  het integreren van het 
duurzaamheidsbeleid - na gebleken 
haalbaarheid - op voorstellen / 
initiatieven / aanvragen vanuit de 
inwoners 

Argumentatie  

Participatievorm Inwoners, ondernemers, 
dorpsverenigingen etc. 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College  

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 
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MOBILITEIT EN PARKEREN 

Onderdeel Onderzoek ondergrondse 
parkeervoorzieningen 

Aanpassing ten opzichte van eerste 
Formatieakkoord  

een verkenning naar ondergrondse 
parkeervoorzieningen, met de 
ervaringen van andere Nederlandse 
kustgemeenten waar dit een succes is 
geworden als leidraad; 

Argumentatie In toenemende mate bestaat de wens 
om in het kader van leefbaarheid 
bewoners(vergunninghouders) gebieden 
in te richten waar niet recreatief 
geparkeerd kan worden. 
 
Er is momenteel een groot gebrek aan 
parkeervoorzieningen. Ongewijzigde 
voortzetting leidt tot een toename aan 
rondrijdend zoekverkeer naar een 
parkeerplaats met alle gevolgen voor 
milieu en leefbaarheid.   
 
zsm verkenning starten en niet 
genoegen nemen met een NEE van een 
andere bestuurslaag. Blijven doorzetten. 
In andere (kust)gemeente kan het ook. 
 

Participatievorm P.M. 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 

 

 

 

 

Onderdeel Herijking van het parkeerbeleid 

Formatieakkoord Herijking van parkeerzones, tijden en 
seizoenen, vignetten per kern en 
(mogelijk) voorstel tot aanpassing 

 Zo snel mogelijk 
 

Participatievorm Inwoners en ondernemers betrekken 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 
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SOCIAAL DOMEIN 

Onderdeel Kwaliteit Sociaal Teams en 
dienstverlening zorgaanbieders 

Formatieakkoord  Inzichtelijk maken van de concrete 
resultaten als gevolg van de investering 
in de transformatie op het Sociaal 
Domein 

Argumentatie Inzicht geven in de resultaten van 
investering in de transformatie op het 
Sociaal Domein en bevestiging dat 
inwoners het Sociaal Team beter weten 
te vinden.   
 
 

Participatievorm WMO stakeholders 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 

 

 

 

DIENSTVERLENING BUCH BREED 

Onderdeel Kwaliteit Dienstverlening 
organisatiebreed 

Formatieakkoord  Plan van aanpak voor verbetering van 
de dienstverlening naast BUCH 
organisatie breed voor de gemeente 
Bergen 

Argumentatie Top in dienstverlening vereist dat er met 
iedere inwoner op de juiste manier en 
tijdig wordt gecommuniceerd. Zowel 
telefonisch als via de schriftelijke 
communicatie. 
 
Ons bereiken nog teveel geluiden dat er 
verbetering mogelijk is waar het gaat om 
terugbellen, tijdig een antwoord of een 
bevestiging krijgen etc. 
 
 

Participatievorm Inwoners, dorpsverenigingen 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 
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Onderdeel Versnelling woningbouw door 
verminderen regeldruk 

Formatieakkoord  Versnellen woningbouw, met name de 
kleine in- en uitbereidingen door 
delegeren taken aan college. 

Argumentatie Vermindering van regeldruk en 
vergunningen waar dat mogelijk is zorgt 
ervoor dat de doorlooptijd wordt verkort. 
 

Participatievorm College / Raad 

Wie neemt het voortouw voor de 
uitvoering 

College 

Opmerkingen bij dit standpunt gemaakt 
door politieke partijen 
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RAPPORTAGE BERNT SCHNEIDERS 

Onderdeel Werken aan vertrouwen 

Rapportage Bernt Scheiders  Verbeteren van de onderlinge bestuurscultuur 

Argumentatie Binnen de coalitie moet voortvarend worden 
doorgewerkt aan het versterken van het onderlinge 
vertrouwen. Het is mooi dat nu een groot deel van 
de Raad deel uitmaakt van de coalitie maar elke 
fractie heeft eigen idealen, opvattingen en 
principes en het is inherent aan politiek dat men 
zich daarop wil profileren. Dat vergt ruimte en de 
wil om elkaar onderling wat te gunnen.  
 
Die ruimte is er pas als de onderliggende 
vertrouwensbasis voldoende robuust is. Het 
streven is dat de coalitie ontspannen moet kunnen 
ademen.  
 
Het blijft echter nodig om oog te hebben voor de 
partijen die niet in de coalitie vertegenwoordigt zijn.             
Zij zijn ook gekozen en moeten volwaardig mee 
kunnen doen.  
 

Participatievorm  

Wie neemt het voortouw voor 
de uitvoering 

Externe kwartiermaker 
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Onderdeel Participatie 

Rapportage Bernt Scheiders  Het maken van een helder participatiebeleid 

Argumentatie Uit de gesprekken is gebleken dat de fracties geen 
gedeeld beeld hebben over het betrekken van 
inwoners bij de besluitvorming.  
 
Het participatiebeleid lijkt nu een splijtzwam die 
partijen verdeeld houdt en slagvaardig transparant 
bestuur beperkt.  
 
Een voorwaarde om met vertrouwen vooruit te 
kunnen is een helder en gedragen 
participatiebeleid dat consequent wordt toegepast.  
 

Participatievorm Inwoners en Dorpsverenigingen 

Wie neemt het voortouw voor 
de uitvoering 

Externe kwartiermaker 

 

 

Onderdeel Ruimtelijke ordening 

Rapportage Bernt Scheiders  De zorg voor helder ruimtelijk beleid  

Argumentatie De gemeente is kwetsbaar in ruimtelijke 
procedures en op de handhaving daarvan.  
 
In een gepolariseerde situatie is het verwijt van 
willekeur snel gemaakt. Daarom is het verstandig 
om de kwetsbaarheid - en het daaraan verbonden 
gevaar van verlies van vertrouwen - zoveel 
mogelijk te beperken door de regels op het gebied 
van bouwen en wonen nog eens goed na te lopen.  
 

Participatievorm  

Wie neemt het voortouw voor 
de uitvoering 

Portefeuillehouder RO in combinatie met Externe 
kwartiermaker 
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Onderdeel Integriteitsbeleid 

Rapportage Bernt Scheiders  Maak belangen inzichtelijk  

Argumentatie Omwille van het vertrouwen in de lokale 
democratie is het belangrijk dat helder is welke 
particuliere belangen raadsleden en bestuurders 
hebben.  
 
Om belangenverstrengeling te voorkomen en de 
schijn daarvan te vermijden moeten belangen 
worden gemeld en geregistreerd.  
Als raadsleden of bestuurders een particulier 
belang hebben bij een openbaar besluit, dient men 
zich van deelname aan de besluitvorming te 
onthouden.  
 
Verschillende fracties geven aan dat er twijfel 
bestaat of dit integriteitsbeleid in Bergen 
consequent wordt toegepast. 
 
Het verdient aanbeveling dit nader te verkennen en 
hernieuwde afspraken te maken en hierover 
transparant te zijn. Ook over de toepassing in 
raads- en commissievergaderingen. 
 

Participatievorm  

Wie neemt het voortouw voor 
de uitvoering 

Externe kwartiermaker 

 

Onderdeel Communicatiebeleid  

Rapportage Bernt Scheiders  Het normaliseren van de communicatie tussen 
college, raad en inwonersgroeperingen  

Argumentatie  

Participatievorm  

Wie neemt het voortouw voor 
de uitvoering 

Externe kwartiermaker 

 


