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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Visie op voorzieningen, activiteiten en accommodaties 'Op zoek 

naar geluk 
 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
 
De nota 'Op zoek naar geluk 2020-2022, visie op voorzieningen, activiteiten en 
accommodaties’ vast te stellen. 
 
In afwijking van de Financiële verordening gemeente Bergen 2017 te bepalen dat het 
verstrekken van een verduurzamingslening of de aankoop van grond op basis van deze nota 
niet aan de raad hoeft te worden voorgelegd zolang de structurele lasten niet meer dan 
50.000 euro bedragen. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 2 juli 2020 
Zaaknummer : BB20.00226 
Voorstelnummer : RAAD200068 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 23 juni 2020 
Soort agendering : Ter advisering 
Agendapunt :  
Team : Beleid 
Opsteller(s) : Eline van Braak 
Telefoonnummer : 088 909 7185 
Bijlagen:  : Nota 'Op zoek naar geluk 2020-2022, visie op 

voorzieningen, activiteiten en accommodaties' 
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RAADSVOORSTEL 
 
 
INLEIDING 
 
De aanleiding van dit voorstel is dat een aantal dorpshuizen, waaronder De Schulp het 
gemeentebestuur om ondersteuning vraagt voor het renoveren van hun accommodatie. Om 
deze vragen te kunnen beantwoorden is een visie en beleidskader nodig. De nota ‘Op zoek 
naar geluk 2016-2019’ is door uw raad op 29 september 2016 vastgesteld en liep eind 2019 
af.  
 
Door de prioritering die is aangebracht in de Focusagenda1 wordt het voorzieningenbeleid 
deze collegeperiode niet meer herzien. Vragen vanuit de samenleving over ondersteuning 
kunnen niet wachten tot na 2022. Daarom stellen wij u voor de nota ‘Op zoek naar geluk 
2016-2019’ te actualiseren en vragen wij u in te stemmen met de nota Op zoek naar geluk 
2020-2022, visie op voorzieningen, activiteiten en accommodaties ‘. 
 
KEUZERUIMTE 
Het vaststellen van een deze nota is een raadsbevoegdheid. U kan er voor kiezen hier niet 
mee akkoord te gaan. Het gevolg hiervan is dat de huidige ondersteuningsvragen van 
voorzieningen niet in gemeentelijk eigendom, niet kunnen worden behandeld. Voor sommige 
voorzieningen, zoals dorpshuis de Schulp, zou dit betekenen dat renovatie tot 2022 niet 
mogelijk is.  

De raad kan er ook voor kiezen de focusagenda te passeren en opdracht te geven toch het 
voorzieningenbeleid te herzien. Hierbij wordt door ons college wel opgemerkt dat dit betekent 
dat andere voorstellen uit de focusagenda, en dus het formatieakkoord, dan moeten wijken. 
Wanneer hiertoe besloten wordt, wordt in 2020 gestart met de werving van een medewerker 
die in 2021 het traject tot vorming van het nieuwe voorzieningenbeleid kan opstarten. De 
raad kan dan eind 2021 het nieuwe beleid vaststellen. Tot die tijd moeten vragen van 
voorzieningen niet in gemeentelijk eigendom wachten.  

 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
In de nota van september 2016 wordt beschreven op welke wijze de gemeente omgaat met 
voorzieningen, activiteiten en accommodaties. Leidend hierin is het uitgangspunt ‘De 
inwoner staat centraal’. De andere uitgangspunten zijn: initiatieven moeten bijdragen aan 
maatschappelijk effect, wat vinden we basisvoorzieningen, hoe is de bezetting van 
accommodaties, hoe gaan we om met initiatieven en experimenten. 
 
In 2017 is deze nota in lijn met de wens van de gemeenteraad uit 2016 geëvalueerd. Ter 
voorbereiding van deze evaluatie is de kernenkaart Bergen ontwikkeld. In de kernenkaart zijn 
alle activiteiten, voorzieningen en accommodaties opgenomen. Dit onderzoek en de 
kernenkaart zijn levende, bewegende documenten. De verschillende activiteiten zijn aan 
verandering onderhevig. 
 
Tijdens deze evaluatie is gebleken dat er geen vraag is naar extra capaciteit voor bestaande 
activiteiten is. De vragen die er zijn kunnen binnen de geplande ontwikkelingen plaatsvinden. 
Op het terrein van accommodaties speelt echter wel het één en ander. De aandacht is dan 
ook gericht op het effect van veranderingen van de voorzieningen in de accommodaties. Uit 

                                                
1 Focusagenda formatieakkoord 2019-2022, RB 29 oktober 2019 
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de evaluatie bleek ook dat de uitgangspunten en de focus voor ons handelen werken. De 
uitgangspunten bleken bij te dragen aan de doelstelling van de organisatie (meer van binnen 
naar buiten én van buiten naar binnen). Uit deze evaluatie is niet gebleken dat aanscherping 
van de uitgangspunten noodzakelijk was. 
 
De gemeente ziet zich de afgelopen jaren steeds vaker geconfronteerd met 
ondersteuningsvragen van voorzieningen die zij niet in eigendom heeft maar die wel 
voorzien in een maatschappelijke behoefte. Voorbeelden hiervan zijn de vragen van 
dorpshuis de Schulp en de Blinkerd. Om deze en toekomstige vragen te kunnen 
beantwoorden is beleid en budget vereist.  
 
In de nota die nu voorligt, is in vergelijking met de nota van september 2016 een hoofdstuk 
toegevoegd: ‘Voorzieningen niet in gemeentelijk eigendom’. In dit hoofdstuk worden de 
uitgangspunten beschreven voor ondersteuning van voorzieningen, gehuisvest in panden die 
niet in van de gemeente zijn. 
  
Samengevat komen deze uitgangspunten op het volgende neer: 
- Investeren in mensen; 
- Stimuleren zonder Staatsteun; 
- Bij ondersteuningsvragen volgen we het Bergense Bospad: 

1) Beschrijving maatschappelijk effect; 
2) Optimalisatie van de exploitatie; 
3) Subsidieaanvragen buiten de gemeente; 
4) Publieke financieringsacties;  
5) Aankoop ondergrond;  
6) Definitieve beslissing gemeentelijke ondersteuning. 

 
Bovenstaande uitgangspunten sluiten bij de wijze van financiering voor het Integraal 
Huisvestings Plan Onderwijs Bergen 2018-2022. 

 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
 
Het college is van mening dat het van belang is dat de raad deze nota vaststelt zodat het 
college de vragen van de dorpshuizen kan beantwoorden. 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
 
Het actualiseren van de nota Op zoek naar geluk is een lokale aangelegenheid.  
 
RISICO’S 
 
Maatschappelijk  
Wanneer besluitvorming wordt uitgesteld komt de continuïteit van activiteiten binnen 
voorzieningen niet in gemeentelijk eigendom mogelijk in gevaar. 
 
Financieel en juridisch  
Naast maatschappelijke risico’s kent dit voorstel ook enkele financiële en juridische risico’s. 
Zo loopt de gemeente bij het verstrekken van een lening het risico dat de lening niet kan 
worden terugbetaald en bij de aankoop van grond dat de eigenaar van het opstalrecht failliet 
gaat of zijn recht van opstal verkoopt. Deze risico’s zullen wij omzetten in voorwaarden voor 
de verstrekking van de lening en bepalingen in de aankoopovereenkomst c.q. de 
overeenkomst voor het vestigen van het opstalrecht. Uw raad wordt hier actief over 
geïnformeerd. 
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FINANCIËN  
 
Op dit moment niet van toepassing, zie verder bij de risico’s. 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
 
De gebiedsregisseur begeleidt dit proces verder.  
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
  
Na vaststelling van de nota Op zoek naar geluk 2020-2022 worden in overleg met 
betrokkenen de vragen vanuit de samenleving uitgewerkt en beantwoord. 
 
BIJLAGEN 
 
• nota ‘Op zoek naar geluk 2020-2022,visie op voorzieningen, activiteiten en 

accommodaties‘, 18 mei 2020 
 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
- ‘Bergen in Beweging’ stand van zaken voorzieningen, activiteiten en accommodaties 

toegepast op de kern Bergen, juli 2017 
- Motie1 D66 19 december 2017 over verduurzamen van sportverenigingen. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
burgemeester 
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