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INLEIDING 

 

Kadernota 2021 
De nu voorliggende Kadernota 2021 is conform de 
geharmoniseerde BUCH P&C cyclus een combinatie van de 
tussentijdse rapportage 2020 en de Kadernota 2021 waarin ook de 
structurele effecten vanuit de jaarrekening zijn meegenomen. Dit 
om zo efficiënt mogelijk een actuele stand van zaken van de 
financiën aan uw raad te kunnen presenteren. 
 
De kosten binnen het sociaal domein zijn, vooral met betrekking tot 
de jeugdhulp, de huishoudelijke hulp en de Wmo, de afgelopen tijd 
sterk gestegen en leiden tot forse structurele bijramingen. 
De Kadernota 2021 is meerjarig structureel sluitend. Dit is 
vooralsnog bereikt door onder andere een extra opbrengstenstijging 
van de OZB vanaf 2022. Bij het opstellen van de begroting 2021 
wordt rekening houdend met nieuwe mutaties en de uitkomsten van 
de meicirculaire en eventueel de septembercirculaire bekeken hoe 
deze stijging zo laag mogelijk gehouden kan worden. 
Vooralsnog zijn wij één van de weinige gemeenten die een 
sluitende kadernota (kunnen) presenteren. 
 
Coronacrisis effecten 2020 
Voor 2020 is op dit moment moeilijk in te schatten wat het negatieve 
effect op de gemeentelijke inkomsten voor parkeren en 
toeristenbelasting is. De prognose is dat het om een aanzienlijk deel 
van de begrote inkomsten gaat is. De begrote inkomsten 2020 
parkeergelden en naheffingen bedragen € 3.699.000 en 
€ 265.000,- . De begrote inkomsten uit toeristenbelasting 
€ 2.915.000,-. De begrote inkomsten toeristenbelasting en 
parkeerinkomsten bedragen in totaal € 6.879.000,-. 
Hiervan is onduidelijk welk deel we in 2020 en eventueel nog in 
2021 niet gaan ontvangen door de effecten van de corona crisis. Dit 

is afhankelijk van de duur van de landelijke maatregelen die weer 
afhankelijk zijn van wanneer er een effectief vaccin in voldoende 
mate beschikbaar komt. Vooralsnog wordt voor 2020 € 3.000.000,- 
aan inkomstenverlies opgenomen. 
 
Kostendekkendheid leges: 
Voor wat betreft de leges 2021 volgt in het derde kwartaal een 
voorstel waarin de kostendekkendheid van de leges opnieuw wordt 
vastgesteld. Dit betekent dat er dan gekozen kan worden om de 
leges naar boven of beneden bij te stellen om zo eventueel meer 
inkomsten te genereren. 
 
Toekomstige ontwikkelingen gevolgen 2021 en verder: 
De volgende ontwikkelingen kunnen leiden tot extra lasten of 
minder inkomsten: 

 De meicirculaire 2020 

 De herijking van het gemeentefonds (uitgesteld naar 2021).  
De effecten hiervan worden duidelijk in december 2020 

 Gevolgen 2021 en verder in verband met coronacrisis; 
Deze heeft waarschijnlijk een effect op groei van de economie 
en daardoor op het accres. Daarnaast is er in 2021 mogelijk nog 
een op de parkeerinkomsten en inkomsten toerismebelasting, 
de hoogte hiervan is nu niet in te schatten. 

 IHP Scholen 
Het laatst vastgestelde IHP is bijna ingehaald door alle 
ontwikkelingen van de laatste tijd, zoals het toekomstige vertrek 
van de Europese school en de mytylschool de Ruimte en de 
actuele ontwikkelingen rondom de huisvesting van het PCC en 
de BSG. Dit maakt het lastig om aan te geven wanneer welke 
kosten gemaakt gaan worden. 
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 Ontwikkelingen sociaal domein 
Het is nog steeds onduidelijk of vanuit het rijk voldoende 
compensatie gegeven gaat worden voor de stijging van de 
zorgkosten en de effecten van de rijksmaatregelen zoals 
bijvoorbeeld het abonnementstarief, de invoering wet 
inburgering en decentralisatie bescherm wonen et cetera. 
Verder speelt hier ook de onduidelijkheid over de uitkomst van 
de herijking van het gemeentefonds per 2021. Daarnaast is men 
binnen het sociaal domein bezig om de kosten voor 2021 en 
verder nog beter inzichtelijk te maken, daarbij rekening houdend 
met mitigerende maatregelen.  
De gevolgen van de corona crisis zijn tweeledig. Er kan tijdelijk 
minder zorg geleverd worden en de corona crisis kan zorgen 
voor tijdelijk meer uitgaven aan Jeugdzorg en Participatiewet 
voorzieningen zoals bijzondere bijstand, veilig thuis en 
gezinshulp, schuldhulpverlening, uitkeringen et cetera. De 
effecten hiervan zijn nu niet in te schatten. 

 Invoering omgevingswet 
Ten tijde van het opstellen van de Kadernota werd bekend dat 
de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen (hierna: Wkb) is uitgesteld tot een nader te 
bepalen moment. We rekenen op een half jaar tot een jaar 
uitstel. 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb heeft 
structurele financiële effecten. Zo voorzien we een daling in 
legesopbrengsten. Dit kan veroorzaakt worden door het splitsen 
van de bouwtechnische en de ruimtelijke omgevingsvergunning, 
waarbij een groot deel van de huidige technische bouwtoetsen 
vervallen, en voor de activiteit bouwen een afname van 
vergunningplichten en de introductie van de meldingsplicht.  

Daarentegen is het toegestaan om leges te heffen over 
milieuvergunningen. De gemeente moet hierover voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet een besluit nemen en 
dient de nieuwe legestarieven vast te stellen. Daarmee kan dan 
het structurele financiële effect vanaf 2022 worden bepaald. 

 Energietransitie 
De benodigde budgetten voor de energietransitie worden 
vooralsnog PM geraamd. De gemeenten zijn via de VNG nog in 
onderhandeling met het Rijk over de financiële vergoeding 
hiervoor. 

 Kranenburgh 
Eind 2020 brengt een extern bureau een advies uit over de 
mogelijkheden voor een nieuw depot voor Kranenburgh (motie 
raad 2016). Daarnaast toetst het bureau onder andere welk 
subsidieniveau hoort bij welk ambitieniveau. De uitkomst van het 
onderzoek wordt in Q1 2021 met een voorstel hierover aan de 
raad voorgelegd. Daarbij worden enkele scenario’s met 
verschillende ambitieniveaus aangegeven. Een nieuw depot of 
aanpassing van het subsidieniveau naar boven, vraagt een 
investering dan wel hogere subsidiebijdrage van de gemeente. 
Pas na besluitvorming door college en raad in Q1 2021 is 
duidelijk of dit aan de orde is en wat de omvang zal zijn. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 

 
N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen *  1.000 2020   2021   2022   2023   2024     

Stand begrotingssaldo na raad 30 januari 2020 493 V 829 V 327 V 615   916 V   

Subsidies viering 75 jaar bevrijding 40  N 0    0    0    0    B&W 04-02-20 

Restauratie oorlogsgedenkteken 20  N 0    0    0    0    B&W 11-02-20 

Borstbeeld Decartes Egmond 6  N 0    0    0    0    B&W 18-02-20 

Incidentele subsidies 2019-2020 Kranenburgh 50  N 0    0    0    0    B&W 24-03-20 

Integraal advies Kranenburgh 30  N 0    0    0    0    B&W 24-03-20 

Stand begrotingssaldo 1 april 347 V 829 V 327 V 615   916 V   

Projectleider Op zoek naar geluk 20  N 0    0    0    0    B&W 26-05-20 

Kadernota collegedeel 139  N 11  N 40  N 20  N 14  N B&W 26-05-20 

Verwachte stand begrotingssaldo na raad 28 mei 2020 187 V 818 V 287 V 596   902 V   

Ziekteverzuimpreventie voortgezet onderwijs 12  N 25  N 33  N 35  N 35  N B&W 09-06-20 

Openhouden Lagune 0    45  N 45  N 45  N 45  N Raad 25-06-20 

Overdracht parkeerbeheer 136  N 98  N 95  N 93  N 93  N Raad 25-06-20 

  0    0    0    0    0      

Verwachte stand begrotingssaldo na raad 25 juni 2020 40 V 650 V 114 V 423   730 V   

Zonnepanelen Kranenburgh 1  V 2  N 2  N 2  N 2  N B&W 30-06-20 

Aanvullend budget Bergen Oost 25  N 0    0    0    0    B&W 30-06-20 

Grex Mooi Bergen 84  V 90  V 69  V 93  V 3  V Raad 30-06-20 

Meicirculaire 2020 329  V 10  N 262  V 207  N 536  N Raad 30-06-20 

Kadernota raad 4.892  N 578  N 414  N 946  N 1.158  N Raad 30-06-20 

Kadernota raad nieuw beleid (besluitvorming bij begroting 2021) 0    146  N 355  V 362  V 394  V Raad 29-10-20 

  0    0    0    0    0      

Verwachte stand begrotingssaldo na raad 30 juni 2020 4.463 N 4 V 385 V 277 N 569 N   
            

Totaal incidentele aanvragen uit Kadernota 2021-2024     87  V 105  V 25  V 91  V   

Saldo begroting na bovenstaande 2021-2024     91  V 490  V 252  N 478  N   
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Overzicht alle mutaties kadernota 2020  
fr = financiële rapportage 2020, kn = kadernota 2021, aut = autonoom, nb = is nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, I = incidenteel, S = structureel  

 
De mutaties nieuw beleid kadernota 2021 (zie mutaties 4.14 t/m 4.17) worden zoals gewoonlijk nu niet bij de kadernota vastgesteld maar ter 
besluitvorming voorgelegd bij de behandeling van de begroting 2021-2024 in de raad van 29 oktober 2020. 
 

  1 =1.000 korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 1a 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  0    0    0    0    12  V S 

kn aut 1a 2 Extra kosten interim griffier 85  N 0    0    0    0    I 

kn aut 1a 3 Actualisatie leges rijbewijzen 53  N 53  N 2  N 14  N 35  N S 

kn aut 1a 4 Europese verkiezingen 2024 0    0    0    0    86  N I 

fr aut 1b 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  148  V 101  V 349  V 112  N 81  N S 

fr aut 1b 2 Brandverzekering hoger na aanbesteding 147  N 160  N 160  N 160  N 160  N S 

fr aut 1b 3 Onderhoud huidige sportvelden Egmond 145  N 80  N 80  N 0    0    I 

fr aut 1b 4 Onderhoud huidige sporthal Egmond 74  N 0    0    0    0    I 

fr aut 1b 5 Jeugdhulp 745  N 807  N 807  N 807  N 807  N S 

fr aut 1b 6 Jeugdhulp inkoop verblijf 2022 0    0    0    75  V 150  V S 

fr aut 1b 7 Veiligh.,jeugdrecl.,opvang Jeugd 17  N 25  N 25  N 25  N 25  N S 

fr aut 1b 8 PGB jeugd 77  V 73  V 68  V 68  V 68  V S 

fr aut 1b 9 Huishoudelijke hulp - PGB 17  N 20  N 20  N 20  N 20  N S 

fr aut 1b 10 Huishoudelijke hulp - ZIN 58  N 68  N 68  N 68  N 68  N S 

fr aut 1b 11 Huishoudelijke hulp - schoonmaakondersteuning 496  N 506  N 506  N 506  N 506  N S 

fr aut 1b 12 Wmo - hulpmiddelen 8  N 0    19  V 19  V 19  V S 

fr aut 1b 13 Wmo - hulpmiddelen Rolstoelen 103  N 115  N 128  N 128  N 128  N S 

fr aut 1b 14 Wmo - hulpmid. indiv. Vervoersvoorziening 5  N 12  N 20  N 23  N 23  N S 

fr aut 1b 15 WMO Eigen bijdrage 76  V 76  V 76  V 76  V 76  V S 

fr aut 1b 16 Wmo begeleiding ZIN 251  N 279  N 279  N 279  N 279  N S 

fr aut 1b 17 Wmo begeleiding PGB 46  V 41  V 41  V 41  V 41  V S 

fr aut 1b 18 Wmo subsidies dagbesteding 8  N 8  N 8  N 8  N 8  N S 

jrk aut 1b 19 Wmo regio vervoer 70  N 70  N 70  N 70  N 70  N S 

fr aut 1b 20 Onzekerheid baten en lasten BUIG 145  V 0    0    0    0    S 

fr aut 1b 21 TOZO Inkomsten 3.667  V 0    0    0    0    I 
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  1 =1.000 korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 1b 22 TOZO uitgaven 3.667  N 0    0    0    0    I 

fr aut 1b 23 Programma integratie en participatievergunninghouders 25  N 13  N 0    0    0    I 

fr aut 1b 24 Re-integratie 120  N 0    0    0    0    I 

fr aut 1b 25 GGD actualisering 2020 en concept begroting 2021 31  N 28  N 23  N 23  N 26  N S 

fr aut 1b 26 GGD actualisering 2020 en concept begroting 2021 3  N 11  V 15  V 15  V 15  V S 

fr aut 1b 27 Aframen budget ICR consulenten 50  V 50  V 50  V 50  V 50  V S 

fr aut 1b 28 Aframen stelpost sociaal domein 107  V 320  V 221  V 224  V 224  V S 

fr aut 1b 29 Indexatie bouwkosten nieuwe Sporthal Egmond 0    0    0    32  N 32  N S 

fr aut 1d 1 Bijdrage VR-NHN 2021-2024 0    20  V 40  V 41  V 41  V S 

fr aut 1d 2 Mutaties kap lasten voor dit PO  8  V 13  N 16  V 16  V 20  V S 

fr aut 2a 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  8  V 2  N 2  N 2  N 2  V S 

fr nb 2a 2 Incidentele subsidies Kunst en Cultuur 25  N 0    0    0    0    S 

fr aut 2b 3 Mutaties kap lasten voor dit PO  2  V 59  V 169  V 167  V 167  V S 

fr aut 2b 4 Pachtinkomsten toekomstige sportvelden  4  V 4  V 4  V 0    0    I 

fr aut 2c 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  2  V 0  V 0  V 0  V 15  V S 

fr aut 3a 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  14  V 0  V 0  V 0  V 0  N S 

fr nb 3a 2 Bibob coördinator 12  N 39  N 39  N 40  N 41  N S 

fr aut 3b 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  0    0    0    0    0    S 

fr aut 3b 2 Riool 82  N 45  N 68  N 30  N 26  V S 

fr aut 3b 3 Klimaat / energietransitie 0    pm    pm    pm    pm    S 

fr aut 3c 1 Actualisatie huurinkomsten 93  V 141  V 190  V 240  V 291  V S 

fr aut 3c 2 Actualisatie voorziening gebouwen 165  V 165  V 165  V 165  V 165  V S 

fr aut 3c 3 Mutaties kap lasten voor dit PO  250  V 130  V 73  V 134  N 281  N S 

jrk aut 3c 4 Verkoop snippergroen extra € 60.000,- in 2020 0    0    0    0    0    I 

fr aut 4 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  0  N 0  N 53  N 51  N 34  N S 

fr aut 4 2 Tegenboeking mutaties omslagrente 366  N 176  N 177  N 28  V 14  V S 

kn aut 4 3 Vertrek mytylschool De Ruimte per september 2022 0    0    0    111  N 111  N S 

fr aut 4 4 Schatting, incidenteel nadeel toeristenbelasting i.v.m. corona 1.250  N 0    0    0    0    I 

fr aut 4 5 Schatting, incidenteel nadeel parkeerbelasting i.v.m. corona 1.750  N 0    0    0    0    I 

fr aut 4 6 Dividend BNG afwijking 235  N 0    0    0    0    I 

kn aut 4 7 OZB Stijging pNB 2,8% conform CEP mrt 2020 jr 2019 0    73  V 75  V 79  V 83  V S 

kn aut 4 8 Verlaging opbrengsten rioolheffing door gelijke stijging OZB 0    0    0    0    0    S 

kn aut 4 9 Cocensus begroting 2021 0    1  V 6  V 6  V 1  N S 
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  1 =1.000 korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 4 10 Actualisatie inkomsten parkeervergunningen 246  V 251  V 257  V 262  V 267  V S 

kn aut 4 11 Actualisatie bijdrage BUCH n.a.v. de begroting 2021-2024 0    82  N 220  N 382  N 590  N S 

fr aut 4 12 BUCH budget doorschuiven van 2019 naar 2020 154  N 0    0    0    0    S 

kn aut 4 13 Aframen stelpost indexatie 0    510  V 510  V 510  V 510  V S 

kn nb 4 14 Ontwikkelbudget progr Dienstverlening, Nieuw Tij, eerste 3 thema's 0    31  N 32  N 32  N 33  N S 

kn nb 4 15 Ontwikkelbudget progr Dienstverlening, Nieuw Tij, 4e thema 0    90  N 93  N 96  N 98  N S 

kn nb 4 16 Pilot, ontwikkeling gemeente App  0    25  N 25  N 25  N 0    I 

kn nb 4a 17 Dekkend maken begrotingssaldo via OZB 0    0    505  V 515  V 525  V S 

        Totaal 4.892  N 724  N 59  N 584  N 764  N   
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UITGANGSPUNTEN KADERNOTA 

 
Bij het opstellen van de P&C documenten worden de volgende 
financiële uitgangspunten gehanteerd: 
 
Financiële Uitgangspunten 
 
OZB 
Het uitgangspunt voor de indexatie van de OZB opbrengsten in het 
nieuwe begrotingsjaar is minimaal het indexcijfer (inflatie pNB) zoals 
door het rijk wordt gepubliceerd in de meicirculaire en gebruikt 
wordt voor de vaststelling van het rekentarief voor de OZB. Dit voor 
zover dit cijfer hoger is dan de standaard 2% per jaar die in de 
begroting is opgenomen. 
 
Leges en heffingen 
Voor de overige leges en heffingen geldt ook dat de opbrengsten 
jaarlijks met 2% per jaar worden verhoogd (exclusief areaal 
uitbreiding). De opbrengsten worden afhankelijk van de hoogte van 
het bedrag afgerond op tientallen, honderden of duizenden euro’s. 
Uitzonderingen hierop zijn; 

 Voor naheffingen parkeerbelasting, rijbewijzen en 
identiteitsbewijzen wordt het door het rijk vastgestelde maximum 
bedrag gebruikt. 

 Bij parkeervergunningen wordt het tarief per vergunning met 
2% per jaar verhoogd en niet de begrote opbrengst. Dit om te 
voorkomen dat bij daling van het aantal vergunningen, de kosten 
per vergunning extra verhoogd moeten worden. 

 WABO vergunning; De verwachte opbrengst is sterk 
afhankelijk van de economische situatie en daarmee het aantal 
vergunningen. Vandaar dat geen jaarlijkse stijging is opgenomen. 
 
 

Parkeerbelasting 
begroot staat een jaarlijkse stijging van € 0,05 per jaar. Het huidige 
tarief 2020 is € 1,95 voor 2021 wordt dit dan € 2,00. 
 
Afvalstoffen- en rioolheffing: 
Het uitgangspunt bij de riool- en afvalstoffenheffing is dat de 
heffingen kostendekkend zijn. 
Mocht er in een jaar minder uitgegeven zijn dan dat er aan 
heffingen binnen is gekomen dan wordt het teveel ontvangen 
bedrag gestort in de egalisatie voorziening afval cq riool. Als er 
meer is uitgegeven dan begroot dan wordt het tekort zoveel 
mogelijk uit de egalisatievoorziening onttrokken. De 
egalisatievoorziening mag niet negatief komen te staan. 
 
Doorbelastingen aan afval en riool: 
In deze Kadernota 2021 wordt voorgesteld het door te belasten 
rentepercentage voor de rioolinvesteringen met ingang van 2021 
verder te verlagen van 3,35% naar 2%. 
 
Toeristenbelasting 
Begroot staat een jaarlijkse stijging van € 0,05 per jaar. Het huidige 
tarief 2020 is € 1,85, voor 2021 wordt dit dan € 1,90. 
 
De algemene uitkering wordt via lopende prijzen berekend. 
Dit betekent dat er rekening gehouden wordt met toekomstige 
indexatie. Hierdoor is het van belang dat aan de lastenkant ook 
indexatie wordt toegepast. Voor zover geen specifieke indexatie 
zoals bij gemeenschappelijke regelingen wordt toegepast wordt 
uitgegaan van 2% indexatie per jaar aangezien dit de streefwaarde 
is van de centrale Europese bank. 
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Stelpost prijsindexatie: 
Voor iedere nieuwe jaarschijf wordt een structurele stelpost 
prijsindexatie opgenomen. Deze post wordt jaarlijks met 2% per jaar 
verhoogd. Voor de jaarschijf 2021 is € 510.000,- begroot.  
 
Indexaties: 
Indexaties van opbrengsten voor zover voortvloeiend uit een 
contract of financieel beleid (bijvoorbeeld het stijgingspercentage 
van de overige gemeentelijke belastingen, heffingen en leges) 
worden meerjarig verwerkt. 
 
Incidentele baten en lasten 
Voor zover bekend en voor zover gedekt door een eerder genomen 
besluit worden incidentele baten en lasten in de meerjarenbegroting 
verwerkt. 
 
(Herijking) Rentetoevoeging aan reserves 
Aan de algemene reserve en bestemmingsreserves waarvan dat bij 
instelling is aangegeven, wordt jaarlijks 2% rente toegevoegd. 
Hierbij wordt uitgegaan van de begrote stand per 1 januari van het 
betreffende jaar. 
 
(Herijking) Rentetoevoeging aan reserves 
Als bij de herijking van de rentetoevoeging aan de reserves, stand 1 
januari van het jaar, een bedrag aan rente vrijvalt dan wordt het 
vrijgevallen bedrag verschoven van rentetoevoeging naar 
structurele toevoeging aan de algemene reserve. Dit in verband met 
het zo laag mogelijk houden van de schuldquote. 
 
 
 
 
 
 

Rentelasten inzichtelijk maken bij grote uitnamen uit algemene 
reserve  
Bij uitnamen uit de algemene reserve groter dan € 1 miljoen wordt 
de werkelijk te betalen rente direct inzichtelijk gemaakt en in het 
voorstel opgenomen. 
Hierdoor wordt duidelijk wat de extra rentekosten zijn die door de 
uitnamen uit de algemene reserve ten laste van het begrotingssaldo 
komen.  
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PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE 

 
1A. INWONERS EN BESTUUR 

 
Wat willen we bereiken 
We geven invulling aan de ambitie ten aanzien van samenwerking 
met inwoners zoals aangegeven in het formatieakkoord ‘Nieuw 
Vertrouwen’ (2019). Het vertrouwen in de lokale democratie is 
verbeterd. We geven invulling aan het opgestelde heldere en breed 
gedragen participatiebeleid. 
We waarborgen dat inwoners kunnen deelnemen aan planvorming 
en aan het concretiseren van plannen. Initiatieven vanuit wijken, 
buurten of kernen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. We 
betrekken inwoners bij vraagstukken op een wijze die aansluit bij de 
huidige tijd en mogelijkheden. Hierbij doen we recht aan de 
mogelijkheden van onze inwoners. 
 
We willen binnen onze dienstverlening inzetten op twee sporen, 
digitaal waar het kan, menselijk waar wenselijk, zoals vastgelegd in 
de notitie Nieuw Tij. Nieuw Tij is gericht op 4 thema’s: 
Dienstverlening, Participatie, Communicatie en Informatie die 
onderling nauw verbonden zijn. Met deze opzet willen we onze 
dienstverlening voor iedereen toegankelijk, makkelijk en begrijpelijk 
maken. 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Er zijn spelregels opgesteld voor de samenwerking met inwoners. 
Maatgevende kaders voor de besluitvorming zijn het algemeen 
belang, de langere termijn én transparantie. We krijgen duidelijkheid 
in de verwachtingen van onze inwoners. Spelregels zorgen voor het 
bieden van de juiste verwachtingen. Naast het opstellen van kaders 
ontwikkelen we de mogelijkheden voor het digitaal betrekken 
(platform) van inwoners en ondernemers.  
 

 
 
 
 
We optimaliseren de dienstverlening. We bieden meer producten 
digitaal aan en bieden persoonlijke ondersteuning aan mensen die 
het zelf niet (digitaal) kunnen. Onze communicatie is begrijpelijk, we 
maken veel gebruik van beeldmateriaal. 
We werken verder aan een optimaal samenspel tussen inwoners, 
bestuur, organisatie en gebiedsregisseur. 
 
We zorgen ervoor dat binnen de raad iedereen de juiste rol vervult. 
Naast kaderstellen, controleren en stimuleren van initiatieven gaan 
we ook na hoe we vergaderingen toegankelijker kunnen maken 
voor onze inwoners. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
1. Samen met de raad zijn kaders opgesteld, die richting geven 

aan de vorm van participatie die ingezet wordt.  
2. We hebben een online platform ingericht dat ervoor zorgt dat 

meningen objectief gepeild worden. 
3. Het succes meten we af aan een hogere waardering van 

onze dienstverlening. Dit gebeurt in de Burger- en 
Ondernemerspeiling. In 2021 vindt de eindmeting plaats. 

4. Onze informatievoorziening is digitaal voor iedereen 
beschikbaar en van prima kwaliteit. 

5. De werkwijze en overlegwijze van de raad is aantrekkelijk en 
toegankelijk voor raadsleden en inwoners. 
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1B. SAMENLEVEN 

 
Autonome ontwikkelingen  
Wonen en Zorg 
Vraagstukken rondom Wonen en Zorg komen in en bij de gemeente 
steeds vaker voor. Dit heeft te maken met landelijke ontwikkelingen 
waardoor mensen steeds langer zelfstandig thuis wonen. Wonen en 
Zorg gaat voor de gemeenten in principe om twee zaken: 

1) Ontwikkeling van nieuwe initiatieven. 
2) Huisvesting van bijzondere doelgroepen; voor welke 

woonzorgopgave staan we? 
Het is als gemeente lastig te wegen welke initiatieven je wilt 
stimuleren en aan welke initiatieven geen behoefte is. Voor 
inwoners en ondernemers moet het bovendien niet uit maken waar 
een vraag gesteld wordt, maar op welke manier die beantwoord 
wordt. Naar aanleiding van het regionale pact Wonen en 
Ondersteuning en de nieuwe regelgeving rondom Beschermd 
wonen stellen we in 2021 een lokaal plan op met daarin een 
gemeentelijke visie op Wonen en Zorg en zicht op de 
‘woonzorgopgave’; voor wie moet wat gerealiseerd worden? 
 
Gebruik jeugdhulp en Wmo 
Sinds de overgang van de Jeugdhulp naar de gemeenten, zien we 
binnen de BUCH gemeenten een constante stijging van het aantal 
jeugdigen (en hun gezinnen) dat een beroep doet op Jeugdhulp en 
zien we een verzwaring van ondersteuningsvragen. Als gemeenten 
proberen we hier grip op te krijgen. Ook bij het beroep op de Wmo 
zien we een constante kostenstijging, die met name veroorzaakt 
wordt door de demografische ontwikkelingen. 
 
We werken momenteel aan een handelingskader met diverse 
interventies voor kostenbeheersing, voorbeelden zijn het versterken 

                                                      
1 Schuldenbewind is het onder bewind stellen van goederen van 
mensen die in een problematische schuldsituatie verkeren. 

van de samenwerking met huisartsen, het inzetten op lichtere 
vormen van ondersteuning en sturen met data en 
contractmanagement. In 2021 verwachten we daarvan de eerste 
effecten te kunnen zien. 
 
Huishoudelijke ondersteuning 
Met de invoering van het Abonnementstarief Wmo in 2018 en 2019 
zijn de drempels om bijvoorbeeld een woningaanpassing, 
scootmobiel of huishoudelijke ondersteuning aan te vragen 
verlaagd. Door demografische ontwikkelingen en de Cao van de 
huishoudelijke verzorgenden, blijven de aanvragen en de kosten 
naar verwachting ook in 2021 stijgen.,.  
Schuldhulpverlening 
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gaat wijzigen. Inwerking-
treding wordt voorzien per 1 januari 2021. Vroegsignalering wordt 
een verplichting. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor de 
gemeente. De gemeente moet straks alle signalen van in de wet 
omschreven meldende partijen oppakken en inwoners een gesprek 
aanbieden. De gemeente moet daarnaast een nieuw soort 
toegangsbeschikking gaan afgeven. Gemeenten krijgen geen extra 
middelen voor deze verplichtingen.  
 
Wetsvoorstel adviesrecht  
Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer . 
Inwerkingtreding wordt voorzien per 1 januari 2021. Het 
wetsvoorstel regelt dat gemeenten drie maanden nadat 
schuldenbewind1 is ingesteld de rechter mogen adviseren of een 
inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van het 
bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke 
ondersteuning. Verder regelt het wetsvoorstel dat schuldenbewind 
niet meer voor onbepaalde tijd mag worden ingesteld. Hiermee 
wordt in andere regio’s al geëxperimenteerd door rechtbanken en 
gemeenten.  
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Veranderopgave Wet inburgering 
De wetswijziging van de Wet inburgering 2013 is uitgesteld van 1 
januari 2021 naar 1 juli 2021. Het uitgangspunt van de wet is: 
iedereen doet mee, het liefst via betaald werk.  
 
Wetsvoorstel Breed offensief 
1 januari 2021 gaat het wetsvoorstel Breed offensief in om de 
kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
vergroten. Deze groep komt bijvoorbeeld door een beperking of een 
periode van werkloosheid minder makkelijk terecht op de 
arbeidsmarkt. Een Breed Offensief Perspectief op Werk moet 
ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker 
vinden op de arbeidsmarkt door landelijke harmonisering van 
procedures en instrumenten. Daarnaast wordt ook een extra 
vrijlatingsregeling ingevoerd. Verwacht mag worden dat deze 
maatregelen een gewenste aanzuigende werking hebben, als 
gevolg waarvan een groter beroep op de dienstverlening en 
budgetten (participatiebudget vooral) wordt gedaan. Vooralsnog 
gaan er geen extra middelen mee. 
 
Gevolgen sociaal domein Coronacrisis 
De coronapandemie heeft op veel vlakken voor (financiële) 
onzekerheden gezorgd bij inwoners en ondernemers en andere 
partijen. Ook in 2021 ondervinden zij nog gevolgen van de 
coronacrisis en hebben wij hier extra aandacht voor. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan inwoners en ondernemers die: 

 hun baan/bedrijf zijn verloren en (daardoor) in financiële 
problemen (schulden) terecht zijn gekomen; 

 een slechtere leefstijl & gezondheid hebben ontwikkeld door de 
social distancing situatie; 

 te maken hebben met (langdurige) revalidatie door Covid-19; 

 eenzaamheid ervaren door een lange periode van de social 
distancing situatie; 

 problemen ervaren in het gezin door het wegvallen van het 
onderwijs, de kinderopvang, sport- & cultuuractiviteiten en de 
social distancing situatie; 

 gevolgen ervaren door het wegvallen van het reguliere basis-, 
voorgezet-, beroeps- en/of inburgeringsonderwijs. 

 
Lokale ontwikkelingen en trends 
Subsidies  
In 2021 vindt vaststelling van de subsidies over 2020 plaats. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de uitkomsten van het onderzoek 
naar mogelijkheden om voorbereidingskosten van zaken waarvoor 
subsidie is aangevraagd, maar die door coronamaatregelen geen 
doorgang hebben kunnen vinden, aan de aanvragers te vergoeden.  
 
Bijzondere bijstand en gemeentelijk armoedebeleid  
In 2021 verwachten we een toename in uitgaven voor bijzondere 
bijstand en armoedebeleid. Dit wordt veroorzaakt door o.a. de 
volgende ontwikkelingen:  

 de inzet op het bekender en toegankelijker maken van de 
regelingen (communicatie). De bijzondere bijstand is een open 
einde regeling.  

 de actualisatie van de beleidsregels sociaal domein.  

 grotere doelgroep minima door de impact van het coronavirus. 

 lagere debiteureninkomsten door coronamaatregelen.  

 de opdracht van de raad om te komen tot nieuw minima- en 
schuldhulpverleningsbeleid. 

 
Nieuw minima- en schuldhulpverleningsbeleid 
In het formatieakkoord Nieuw Vertrouwen is aandacht voor 
armoedeproblematiek. Uw raad wil deze armoede-problematiek 
verminderen. Daarom is onderzoek gedaan naar 
schuldenproblematiek en de bereikbaarheid van financiële 
ondersteuning. Waarbij speciale aandacht is voor kinderen, 
jongeren en inwoners die niet goed hun weg in de complexe 
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samenleving weten te vinden. Dit resulteert in een actie-agenda met 
als (werk)titel “Op weg naar een schuldenvrij Bergen”.  
 
Wat willen we bereiken?  
De BUCH-gemeenten werken intensief samen binnen het sociaal 
domein op basis van een gezamenlijk en integraal dienstverlenings- 
model. Onze sociale teams vormen de toegang tot ondersteuning 
voor onze inwoners. Door te werken met een integraal beleidskader 
en een integrale verordening, brengen we samenhang in de 
ondersteuning en dienstverlening aan onze inwoners waarbij we 
uitgaan van de vraag van onze inwoners en ondernemers. 
We zetten in op een samenleving waarin het welzijn van onze 
inwoners centraal staat en waarin inwoners zich bij elkaar betrokken 
voelen. Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners 
ondersteuning vinden/krijgen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam 
worden of blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven.  
Daarbij hanteren we vijf uitgangspunten:  

 Zelfredzaamheid en eigen regie  

 Preventie  

 Integraal werken en maatwerk  

 Ruimte voor maatschappelijke initiatieven  

 Experimenteren  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
1. Pact Wonen en Ondersteuning 
We stellen een woonzorgvisie op waarin zicht is op vraag en aanbod 
in onze gemeenten. We kijken vanuit inclusiviteit en hebben speciaal 
aandacht voor mensen met dementie. 
2. Nieuw schuldhulpverleningsbeleid 
We geven uitvoering aan de vastgestelde actie-agenda “Op weg 
naar een schuldenvrij Bergen”. We zetten in op vroegsignalering 
van betalingsachterstanden door het maken van afspraken met 
meldende partijen zodat de gemeente zoveel mogelijk echt 
waardevolle meldingen krijgt. Waar mogelijk haken we aan op al 
bestaande afspraken/convenanten. 

3. Inburgering  
Wij ontwikkelen in samenspel tussen inwoners, bestuur en 
(maatschappelijke) organisaties een integraal samenhangend 
aanbod voor inburgeringsplichtigen. 
4. Herbouw en parkeerplaatsen De Beeck 
In 2021 wordt er verder gebouwd aan De Beeck.  
De aanleg van de parkeerplaatsen wordt betrokken bij de 
herinrichting van de omgeving van de Beeck. 
 
Hoe zien we of we dat bereiken? 

1. Pact Wonen en Ondersteuning  
De woonzorgvisie en woonzorgopgave bieden de gemeente 
houvast om te kunnen sturen op vraag en aanbod rondom 
Wonen en Zorg. Er kan gerichter worden gefaciliteerd en 
gestimuleerd omdat duidelijk is waar wel én geen behoefte 
aan is.  

2. Nieuw schuldhulpverleningsbeleid  
Een groei van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de 
maatwerk-voorziening(en) voor schuldhulpverlening. Na een 
jaar vindt een evaluatie plaats. Uit deze evaluatie moet 
blijken welke signalen met betrekking tot vroegsignalering 
van betalingsachterstanden zijn binnen gekomen en wat 
daarmee is gedaan. 

3. Inburgering 
In vergelijking tot voorgaande jaren nog betere  
resultaten op het gebied van de integratie en participatie van 
vergunninghouders. Doelstellingen worden geformuleerd als 
het nieuwe aanbod is uitgewerkt. 

4. Herbouw en parkeerplaatsen De Beeck  
De Beeck zit aan het einde van 2021 in de afbouwfase, 
zodat deze in het 2e kwartaal van 2022 in gebruik kan 
worden genomen. Eind 2021 zijn de plannen voor de 
herinrichting van de omgeving van de Beeck gereed en is 
gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de 
aanleg van de parkeerplaatsen.  
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1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND 

 
Zie programmaonderdeel 1A 
De programmaonderdelen 1.A. bestuur en ondernemers en 1.C. 
kerngericht en ondersteunend zijn vanwege de grote verwevenheid 
van beide aspecten in het formatieakkoord beleidsmatig 
samengevoegd in programmaonderdeel 1.C. 
 
1D. EEN VEILIGE GEMEENTE 

 
Wat willen we bereiken 
De gemeente nog veiliger maken én daar waar mogelijk meer gaan 
inzetten op preventie. 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De prioriteiten van het team Veiligheid zijn vanwege de Coronacrisis 
drastisch gewijzigd. De speerpunten uit het Integraal 
Veiligheidsbeleid gemeente Bergen 2019 – 2022 dienen 
grotendeels te wijken voor aandacht vanuit de organisatie voor de 
Çoronarealiteit’. Wij houden er rekening mee dat Corona de 
veiligheidsprioriteiten blijft bepalen tot in 2021. 
 
Hieronder de ontwikkelingen op de thema’s uit het Integraal 
Veiligheidsbeleid. 
 
Verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast 
Uit de Veiligheidsmonitor 2019 blijkt dat de veiligheidsbeleving van 
onze inwoners gestegen is van een 7.8 naar een 8.0. Er blijft veel 
aandacht voor personen met verward gedrag die in een flink aantal 
gevallen ook zorgen voor woonoverlast. De toepassing van de Wet 
Woonoverlast wordt verder onderzocht op haar mogelijkheden en 
zo mogelijk toegepast. Hierin werken we samen met onze 
veiligheidspartners. 
 

Verminderen middelengebruik jeugd 
In december 2019 is een eerste bijeenkomst georganiseerd met 
partners zoals scholen, Brijder, Link, horeca, politie en 
jongerenwerk. Hierin heeft een verkenning plaatsgevonden van de 
mogelijkheden die partners hebben om het middelengebruik aan te 
pakken. In 2020 zou dit een vervolg krijgen maar door de 
coronacrisis is dit stil komen te liggen. Daarnaast worden er 
regelmatig preventieve activiteiten georganiseerd om het bewustzijn 
van de gevaren van middelengebruik onder de jongeren te 
vergroten.  
 
Personen met verward gedrag 
In het kader van de Wet verplichte ggz dragen wij bij aan het 
beperken van risico’s van personen met verward gedrag voor 
henzelf en de omgeving. Het toepassen van deze Wet gebeurt niet 
op grote schaal en heeft wat langere tijd nodig om de effecten te 
kunnen beoordelen. 
 
Ondermijning 
Het Bibob beleid is aangepast. Zodra er groen licht is voor de 
aanstelling van een Bibobcoördinator wordt gestart met de 
implementatie van dit beleid. In 2020 zijn we aangesloten bij Meld 
Misdaad Anoniem (MMA). In 2021 wordt bekeken hoe we met 
behulp van o.a. deze output maatregelen kunnen treffen in de 
aanpak van vandalisme, criminaliteit en overlast. Ook zoeken we 
steeds meer de samenwerking op met omliggende gemeenten 
omdat criminelen zich niet houden aan de gemeentegrenzen. 
 

Verkeersveiligheid 
Naast het vergroten van de verkeersveiligheid is de overlast van 
motoren een groot issue onder onze inwoners. De aanpak van deze 
overlast is ingewikkeld omdat veel partijen hierbij zijn betrokken. We 
zijn in gesprek over de mogelijkheden die er wél zijn en sturen aan 
op een aantal controles op snelheid en geluidsoverlast.  
 



Pagina 17 van 51 
Kadernota 2021   Bergen, raad 30 juni 2020 

Brandveiligheid 
Naast repressie wordt de inzet op preventie vergroot. Dit richt zich 
op het vergroten van de verantwoordelijkheid bij inwoners en 
ondernemers ten aanzien van brandveiligheid. In 2019 is het project 
Brandveilig Leven gestart. Dit project wordt de komende jaren 
fasegewijs uitgerold binnen alle kernen van de gemeente. Omdat de 
paraatheid van de brandweer overdag onder druk staat, wordt 
onderzocht of deze versterkt kan worden door de inzet van 
kantoorpersoneel. 
 
Horeca, veilig uitgaan en veilige evenementen 
De pilot met de toezichthouders in de kern Bergen zou in 2020 een 
vervolg krijgen met aangepaste voorwaarden. Of dit project ook na 

de Coronacrisis nog levensvatbaar is, moet blijken. Zodra de 
evenementen weer zijn toegestaan, wordt de huidige integrale 
werkwijze voortgezet. Deze zorgt voor een veilig verloop van 
evenementen. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Politiecijfers en de Veiligheidsmonitor zijn belangrijke ijkpunten voor 
het veiligheidsbeleid. Een nieuw sturingsinstrument is de output uit 
het MMA-systeem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 18 van 51 
Kadernota 2021   Bergen, raad 30 juni 2020 

 
 
 
WAT GAAT HET KOSTEN 

 
Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. 

  1 =1.000 korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 1a 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  0    0    0    0    12  V S 

kn aut 1a 2 Extra kosten interim griffier 85  N 0    0    0    0    I 

kn aut 1a 3 Actualisatie leges rijbewijzen 53  N 53  N 2  N 14  N 35  N S 

kn aut 1a 4 Europese verkiezingen 2024 0    0    0    0    86  N I 

fr aut 1b 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  148  V 101  V 349  V 112  N 81  N S 

fr aut 1b 2 Brandverzekering hoger na aanbesteding 147  N 160  N 160  N 160  N 160  N S 

fr aut 1b 3 Onderhoud huidige sportvelden Egmond 145  N 80  N 80  N 0    0    I 

fr aut 1b 4 Onderhoud huidige sporthal Egmond 74  N 0    0    0    0    I 

fr aut 1b 5 Jeugdhulp 745  N 807  N 807  N 807  N 807  N S 

fr aut 1b 6 Jeugdhulp inkoop verblijf 2022 0    0    0    75  V 150  V S 

fr aut 1b 7 Veiligh.,jeugdrecl.,opvang Jeugd 17  N 25  N 25  N 25  N 25  N S 

fr aut 1b 8 PGB jeugd 77  V 73  V 68  V 68  V 68  V S 

fr aut 1b 9 Huishoudelijke hulp - PGB 17  N 20  N 20  N 20  N 20  N S 

fr aut 1b 10 Huishoudelijke hulp - ZIN 58  N 68  N 68  N 68  N 68  N S 

fr aut 1b 11 Huishoudelijke hulp - schoonmaakondersteuning 496  N 506  N 506  N 506  N 506  N S 

fr aut 1b 12 Wmo - hulpmiddelen 8  N 0    19  V 19  V 19  V S 

fr aut 1b 13 Wmo - hulpmiddelen Rolstoelen 103  N 115  N 128  N 128  N 128  N S 

fr aut 1b 14 Wmo - hulpmid. indiv. Vervoersvoorziening 5  N 12  N 20  N 23  N 23  N S 

fr aut 1b 15 WMO Eigen bijdrage 76  V 76  V 76  V 76  V 76  V S 

fr aut 1b 16 Wmo begeleiding ZIN 251  N 279  N 279  N 279  N 279  N S 

fr aut 1b 17 Wmo begeleiding PGB 46  V 41  V 41  V 41  V 41  V S 

fr aut 1b 18 Wmo subsidies dagbesteding 8  N 8  N 8  N 8  N 8  N S 

jrk aut 1b 19 Wmo regio vervoer 70  N 70  N 70  N 70  N 70  N S 

fr aut 1b 20 Onzekerheid baten en lasten BUIG 145  V 0    0    0    0    S 

fr aut 1b 21 TOZO Inkomsten 3.667  V 0    0    0    0    I 

fr aut 1b 22 TOZO uitgaven 3.667  N 0    0    0    0    I 

fr aut 1b 23 Programma integratie en participatievergunninghouders 25  N 13  N 0    0    0    I 
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  1 =1.000 korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 1b 24 Re-integratie 120  N 0    0    0    0    I 

fr aut 1b 25 GGD actualisering 2020 en concept begroting 2021 31  N 28  N 23  N 23  N 26  N S 

fr aut 1b 26 GGD actualisering 2020 en concept begroting 2021 3  N 11  V 15  V 15  V 15  V S 

fr aut 1b 27 Aframen budget ICR consulenten 50  V 50  V 50  V 50  V 50  V S 

fr aut 1b 28 Aframen stelpost sociaal domein 107  V 320  V 221  V 224  V 224  V S 

fr aut 1b 29 Indexatie bouwkosten nieuwe Sporthal Egmond 0    0    0    32  N 32  N S 

fr aut 1d 1 Bijdrage VR-NHN 2021-2024 0    20  V 40  V 41  V 41  V S 

fr aut 1d 2 Mutaties kap lasten voor dit PO  8  V 13  N 16  V 16  V 20  V S 

 
1a.1 Mutaties kap lasten voor dit PO  
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema 
 
1a.2 Extra kosten interim griffier 
Op verzoek van de raad wordt de aanstelling van de interim griffier 
verlengd en vooralsnog geen wervingsprocedure gestart. Hierdoor 
is extra inhuurbudget nodig. 
 
1a.3 Actualisatie leges rijbewijzen 
Begroot op basis van cijfers van het RDW 
 
1a.4 Europese verkiezingen 2024 
Budget voor de Europese verkiezingen 2024 (1x in de vijf jaar) 
 
1b.1 Mutaties kap lasten voor dit PO  
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
 
1b.2 Brandverzekering na aanbesteding hoger  
In 2019 is er een aanbesteding geweest voor de brandverzekering. 
Hierdoor moeten de budgetten van verzekeringen worden 
bijgesteld. 
 
 

1b.3 Onderhoud huidige sportvelden Egmond 
Vanwege de PAS zijn de plannen voor de Voetbalfusie vertraagd. 
Dit betekent dat het reguliere onderhoud voor de huidige 
sportvelden ad € 60.000,- p/jr en de huur van de sportvelden voor 
Adelbert ad € 19.963 p/jr langer doorloopt van 2020 t/m 2022. 
Daarnaast is er in 2020 € 55.000,- aan extra onderhoud nodig voor;  
Adelbert: straatwerk en verlichting veilig maken en de 
beregeningsinstallatie repareren, totaal € 18.000,-, Zeevogels: 
stukkende ballenvanger vervangen, de beregeningsinstallatie 
repareren en onveilig hekwerk weghalen, totaal € 24.000,-, 
Egmondia: straatwerk veilig maken en de beregeningsinstallatie 
repareren € 13.000,-. Verder betekent dit ook dat de dat de 
huurkosten voor de huidige sportvelden van Adelbert langer 
doorlopen van 2020 t/m 2022 ad € 19.963,- per jaar. 
 
1b.4 Onderhoud huidige sporthal Egmond 
Vanwege de PAS zijn de plannen voor het Watertorengebied 
vertraagd en is de bouw van de nieuwe sporthal uitgesteld. Voor 
behoud van de huidige sporthal is eenmalig extra onderhoud nodig 
voor: 
Installatiewerk: vervanging en onderhoud aan de installaties in het 
gebouw om deze werkend te blijven houden (cv en klimaatinstallatie 
en dergelijke) 
Schilderwerk: wegwerken houtrot en schilderen van de kozijnen om 
lekkages te voorkomen. 
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Algemene reparaties; reparaties van schades die de veiligheid van 
het gebruik van de sporthal in geding brengen, bijvoorbeeld een 
afgebroken bankje in kleedkamer. 
 
1b.5 Jeugdhulp 
In 2019 zijn de kosten conform de conceptjaarrekening met meer 
dan 45% toegenomen ten opzichte van 2018, dit wordt veroorzaakt 
door een stijging van het aantal cliënten, verandering in 
zorgzwaarte en een aantal dure cliënten. Als gevolg van deze 
stijging hebben wij in 2019 het budget 2019 opgehoogd, de 
meerjarenbegroting was hier echter nog niet structureel op 
aangepast. Wij ramen nu structureel het niveau van de kosten van 
2019 bij (conform conceptjaarrekening) minus € 300.000,-
incidentele kosten voor een aantal dure cliënten plus 2% indexatie 
in 2020 en 2021. De landelijke trend is dat het aantal kinderen in de 
jeugdhulp toeneemt en dat de complexiteit van de hulpvraag 
toeneemt. Momenteel ontwikkelen we beheersmaatregelen 
waarmee we onder andere de toename in aantallen willen beperken 
(preventie en doorontwikkeling toegang), maar ook meer willen 
kunnen afschalen naar lichtere vormen van hulp. We presenteren 
dit maatregelenpakket bij de 2e firap 2020. De effecten van deze 
beheersmaatregelen verwachten we op zijn vroegst in 2021. 
Verder kunnen ook de gevolgen van de coronacrisis op de 
jeugdhulp impact hebben op de kosten 2020 en eventueel 2021. 
Mogelijk wordt er in deze crisisfase minder beroep gedaan op de 
jeugdhulp wat na afloop van de crisis kan leiden tot meer 
hulpvragen en/of complexere hulpvragen. Deze inschatting is op dit 
moment nog lastig te maken. 
 
1b.6 Jeugdhulp inkoop verblijf 2022 
Met de implementatie van de nieuwe inkoop Jeugdhulp met Verblijf 
per 1 januari 2022, verwachten we een besparing te kunnen 
realiseren door middel van de transformatie binnen dit onderdeel 
van de Jeugdhulp. Deze transformatie is gericht op het verminderen 
van het aantal kinderen in Verblijf en het verkorten van de duur van 

Verblijfstrajecten. De verwachte besparing die hiermee gepaard 
gaat wordt voor 2023 ingeschat op € 75.000,- oplopend tot 
€ 125.000, - in 2024. 
 
1b.7 Veiligheid, jeugdreclassering, opvang jeugd 
Zie motivatie bij 1b.5 jeugdhulp 
 
1b.8 PGB jeugd 
We passen de begroting aan op de realisatie van 2019 plus een 
gemiddelde stijging van 2% per jaar voor indexatie voor 2020 en 
2021. We verwachten geen stijging in het aantal pgb 
verstrekkingen. Wij zien ook geen stijging in 2019 ten opzichte van 
2018.  
 
1b.9 Huishoudelijke hulp - PGB 
Het aantal aanvragen is toegenomen in 2019. Wij verwachten een 
toenemende stijging door de demografische ontwikkelingen. Wij 
nemen vooralsnog de cumulatieve stijging alleen op voor 2020 en 
2021. Voor 2019 hebben wij het budget bij de 2e firap al 
opgehoogd, structureel heeft nog geen ophoging plaatsgevonden.  
 
1b.10 Huishoudelijke hulp - ZIN 
We passen de begroting aan op de realisatie 2019 plus een 
verwacht gemiddelde cao-loonstijging van 4% in mei. Daarnaast 
houden wij rekening met een indexatie van gemiddeld 2% in 2021 
en een toename in het aantal aanvragen als gevolg van 
demografische ontwikkelingen in 2020 en 2021. 
 
1b.11 Huishoudelijke hulp - schoonmaakondersteuning 
Voor de berekening van de verwachte kosten 2020, gaan wij uit van 
de cliëntaantallen van eind 2019. Dit zorgt voor een bijraming van 
het budget van € 194.000,-. Daar komen de volgende kosten bij: 
A. Verhoging van het uurtarief; door het abonnementstarief is het 
eigen aandeel van cliënten komen te vervallen, dit leidt voor ons tot 
een stijging in de kosten van circa € 247.000,-.  
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B. Wij gaan uit van een gemiddelde cao-loonstijging van 2% 
(€ 18.000,- in 2020).  
C. Wij verwachten een toename in het aantal aanvragen, als gevolg 
van de invoering van het abonnementstarief (aanzuigende werking) 
(€ 37.000,-in 2020). 
 
1b.12 Wmo - Woningaanpassingen 
De verwachte lasten 2020 en verder zijn gebaseerd op de 
werkelijke kosten 2019 minus de incidentele grote 
woningaanpassingen ad € 85.000,-. Bij trapliften en hulpmiddelen 
zijn eind 2019 en begin 2020 nieuwe contracten ingegaan waarin 
hogere (reële) kostprijzen zijn opgenomen, gemiddeld ruim 30% 
hoger. Aangezien het volume van geleverde hulpmiddelen van de 
nieuwe aanbieder zich de komende jaren opbouwt, verwachten wij 
de komende 3 jaar trapsgewijs een stijging van 10% per jaar. 
Daarnaast bestaat de kans dat er in verband met het faillissement 
van het Hulpmiddelencentrum extra kosten gemaakt moeten 
worden voor de overname van de failliete boedel. Daar is in deze 
opzet nog geen rekening mee gehouden. 
 
1b.13 Wmo - Rolstoelaankopen 
Zie Wmo Woningaanpassingen. 
 
1b.14 Wmo - Individuele vervoersvoorzieningen 
Zie Wmo Woningaanpassingen 
 
1b.15 Eigen bijdrage Wmo 
De eigen bijdrage was verkeerd begroot. Bij deze een correctie, 
zodat de inkomsten meer aansluiten aan de verwachte eigen 
bijdrage van 32,5K. De eigen bijdrage neemt door de invoering van 
het abonnementstarief steeds meer af. 
De schatting van de inkomsten in 2020 bedraagt € 2.500 x 13 
perioden = € 33.000,-. In 2019 is er gemiddeld € 2.900,-per maand 
geïnd. 
 

1b.16 Wmo begeleiding ZIN 
We passen de begroting aan op de realisatie van 2019 plus een 
gemiddelde stijging van 2% per jaar voor indexatie in 2020 en 2021. 
Wij houden voor 2020 rekening met een stijging van 10% van de 
hulpvragen door toenemende vergrijzing. 
 
1b.17 Wmo begeleiding PGB 
We stellen de begroting naar beneden bij door uit te gaan van de 
realisatie van 2019 plus een gemiddelde stijging 2% per jaar voor 
indexatie voor 2020 en 2021. Daarnaast houden wij rekening met 
een stijging van de pgb-verstrekkingen met 10% in 2020 ten 
opzichte van realisatie 2019 door toenemende vergrijzing. 
 
1b.18 Wmo subsidies dagbesteding 
Door het toegenomen aantal gebruikers van dagbesteding als 
algemene voorziening en de inloop GGZ stijgen de kosten. 
 
1b.19 Wmo regio vervoer 
De kosten zijn de laatste jaren gestegen, met name door de btw 
verhoging van 6% naar 9%, een prijsindexering van 6,7% en de 
autonome ontwikkeling van meer reizigers en kilometers. 
De btw verhoging heeft de kosten doen stijgen met rond de 
€ 15.000,- de extra kosten van de indexering bedragen rond de 
€ 30.000,-. De extra kosten van de extra ritten bedragen circa 
€ 25.000,-. Door de Coronacrisis worden in 2020 weliswaar minder 
km/ritten gereden. Het is echter de vraag of dat daadwerkelijk tot 
minder kosten gaat leiden, omdat ons college heeft besloten dat het 
omzetverlies grotendeels wordt gecompenseerd. 
 
1b.20 Onzekerheid baten en lasten BUIG 
De prognose voor heel 2020 laat op basis van de uitgaven tot en 
met maart een voordeel zien van ca. € 450.000,- ten opzichte van 
de begroting. Op basis van de economische ontwikkelingen van de 
laatste jaren zou rekening gehouden kunnen worden met een 
bijstelling naar beneden van het Rijksbudget. Door de economische 
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effecten van de maatregelen als gevolg van het coronavirus gaan 
gemeenten onzekere tijden tegemoet. Het aantal aanvragen om 
bijstand neemt toe. Hiernaast bestaat ook de kans op verminderde 
inkomsten op het onderdeel debiteuren/verhaal als gevolg van de 
optie van opschorting van de terugbetalingsverplichting. Het is niet 
duidelijk of gemeenten dit jaar al (deels) worden gecompenseerd. 
De verwachting is wel, dat een uitname van € 145.000,- voor 
Participatiebudget inburgering en re-integratie mogelijk is. 
 
1b.21 TOZO Inkomsten 
Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel 
zelfstandige ondernemers, onder wie ZZP’ers, inkomsten. Het Rijk 
ondersteunt hen met de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers (TOZO). Het Rijk heeft een voorschot 
verstrekt.  
Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de 
uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo. Op 
de SZW-begroting is hiervoor een bedrag van 3,8 miljard euro 
gereserveerd. Gemeenten ontvangen de benodigde middelen via 
een nieuwe specifieke uitkering. De eerste tranche was € 632.261,- 
en de tweede tranche € 3.0334.853,- totaal € 3.667.114,-. Omdat er 
even hoge uitgaven tegenover worden begroot is dit budgetneutraal 
voor het begrotingssaldo. 
Om de regeling direct toe te passen en de benodigde uitgaven te 
kunnen doen ontvangen gemeenten, vooruitlopend op publicatie en 
inwerkingtreding van de regeling, een voorschot van 250 miljoen 
euro. Het kabinet monitort het aantal aanvragen en op basis hiervan 
en de signalen van gemeenten wordt bezien in welke mate verdere 
bevoorschotting noodzakelijk is.  
De verantwoording door gemeenten vindt achteraf, na afloop van 
het uitvoeringsjaar, plaats. Dit gaat op de gebruikelijke wijze (via het 
systeem van Single Information Single Audit) aan het Rijk over de 
daadwerkelijke uitkeringskosten. De uitkeringskosten bestaan uit de 
uitkeringslasten verminderd met de baten uit uitkeringen, met name 
de baten uit aflossing en rente op de verstrekte leningen voor 

bedrijfskapitaal. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt 
een vast bedrag per besluit op een aanvraag. Op basis van deze 
gemeentelijke verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding 
vastgesteld en – onder verrekening van de aan de gemeente 
verstrekte voorschotten – betaald aan de gemeente. 
De uitvoering van de TOZO wordt voor Bergen gedaan door het 
Zelfstandigenloket van Halte Werk. 
 
1b.22 TOZO uitgaven 
Zie motivatie bij inkomsten 
 
1b.23 Programma integratie en participatievergunninghouders 
Om de kosten van het programma integratie en participatie 
vergunninghouders inzichtelijk te houden, worden de uitgaven van 
trajecten van Tobs, Fith en de Werkmeester ten laste van dit 
grootboeknummer gebracht. De Rijksmiddelen die in 2016 en 2017 
voor dit programma ontvangen zijn, zijn voor een groot deel gebruikt 
voor de verbouwing van het Molenweidtje. Daarom wordt ieder jaar 
tot de datum waarop de nieuwe Wet inburgering in werking treedt 
en dit programma eindigt, een raming van de programmakosten 
opgesteld. De nieuwe Wet inburgering treedt in werking per 1 juli 
2021. Voor wat betreft 2020 kunnen de uitgaven gedekt worden uit 
het verwachte voordeel BUIG. 
 
1b.24 Re-integratie 
Begroot is € 258.000,-. De constatering is dat de re-integratie te 
laag is geraamd en bij de sociale werkvoorziening (SW) te hoog. 
Vermoedelijk is het aandeel van het Rijk voor de SW lager dan 
begroot. Het voordeel wordt nu ingezet voor het structurele tekort bij 
de bedrijfsvoering van het WNK. Bij de 2e Firap wordt opnieuw 
beoordeeld of bijraming noodzakelijk is. Het aandeel van de 
Rijksmiddelen voor re-integratie wordt geraamd op € 320.000,-. Wat 
betreft 2020 kan het verschil van € 62.000,- gedekt worden uit het te 
verwachten voordeel BUIG. Op basis van verwachtingen en 
verplichtingen is dit in 2020 niet voldoende. De middelen worden 
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ingezet voor het WNK (prognose € 288.000 euro), WSP (re-
integratieconsulent € 37.000,- en coördinatie € 4.379,- en ook 
overige trajecten gericht op participatie van inwoners met/zonder 
(preventief) een uitkering participatiewet (ca. € 49.000,-). Totaal 
€ 378.000,-. Daarom wordt voorgesteld in totaal € 120.000,- van het 
voordeel BUIG hiervoor in te zetten. 
 
1b.25 GGD actualisering 2020 en begroting 2021 en verder 
Betreft de algemene gezondheidszorg. Naar aanleiding van de 
eerste facturering in 2020 en de aanlevering van de concept 
programmabegroting 2021-2024 worden de bijdragen aangepast. 
Mutaties komen voort uit autonome ontwikkelingen in inwoners 
aantallen (basis voor de berekening van de bijdragen) en indexering 
 
1b.26 GGD actualisering 2020 en begroting 2021 en verder 
Betreft deel voor de Jeugdgezondheidszorg. Zie verder hierboven. 
 
 
 
 
 

1b.27 Aframen budget ICR consulenten 
Uit de analyse van de jaarrekening is gebleken dat bij de overdracht 
van de ICR consulenten aan de werkorganisatie BUCH, het budget 
in de gemeentelijke begroting abusievelijk niet is afgeraamd. 
 
1b.28 Aframen stelpost sociaal domein 
De stelpost sociaal domein wordt geheel ingezet als gedeeltelijke 
dekking voor alle extra budgetaanvragen sociaal domein. 
 
1d.1 Bijdrage VR-NHN 2021-2024 
Actualisatie bijdrage Veiligheidsregio NHN 2021-2025 op basis van 
concept begroting 2021-2024. 
 
1d.2 Mutaties kap lasten voor dit PO  
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
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PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE 

2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME 

 
Wat willen we bereiken 
Cultuur 
In het Formatieakkoord Nieuw Vertrouwen heeft u aangegeven dat 
kunst en cultuur van belang is voor het leefklimaat van onze 
inwoners en dat wat aantrekkelijk is voor inwoners ook aantrekkelijk 
is voor toeristen. Wij willen dat iedere kern zich cultureel kan 
profileren en dat overkoepelende citymarketing de kunstzinnige en 
culturele uitingen onder de aandacht brengt van een breed publiek 
ten gunste van de lokale economie.  
 
Erfgoed en cultuurhistorie 
Wij werken momenteel aan de actiepunten voor erfgoedbeleid die u 
heeft meegegeven in het Formatieakkoord Nieuw Vertrouwen. 
Erfgoed en cultuurhistorie zijn onlosmakelijk verbonden met de 
aantrekkelijkheid van de gemeente Bergen om hier te wonen, te 
werken en te recreëren. Erfgoed heeft een groot maatschappelijk, 
economisch en toeristisch belang. Wij willen dat het erfgoedbeleid 
inspeelt op actuele trends en ontwikkelingen: erfgoed als onderdeel 
van de Bergense identiteit, verdichtingsopgaven in de historische 
kernen, duurzaamheid, omgevingsvisie en 
instandhoudingsproblemen voor monumentale kerkgebouwen.  
 
Recreatie en toerisme  
1. Marketing en gastheerschap  
Meer bekendheid aanbod gemeente Bergen, vooral in de regio en 
buiten het hoofdseizoen. Goede ontvangst en informatie aan 
bezoekers en inwoners.  
2. Regio Alkmaar  
Een duidelijker profiel van de Regio Alkmaar binnen de destinatie 
Holland boven Amsterdam. Ondernemers binnen de regio met 
elkaar verbinden en de bekendheid van het aanbod vergroten.  
 

 
 
3. Vitale verblijfsrecreatie  
Betere afstemming van het type verblijfsaccommodaties op de 
wensen van de hedendaagse toerist. 
4. Balans Toerisme en Leefomgeving 
We bepalen binnen de Regio Alkmaar een strategie hoe we de 
verwachte toename van het aantal toeristen in goede banen kunnen 
leiden. 
 
Strand 
Het strand van onze gemeente is van groot economisch en 
toeristisch belang. Weer of geen weer, er zijn altijd 
strandbezoekers. Het strand is 24 kilometer lang met ieder stuk zijn 
eigen dynamiek. Dit willen we blijven koesteren en behouden.  
 
Er liggen kansen om de parkeerplaats in Hargen aan Zee 
aantrekkelijker te maken voor recreatieve functies, zoals centraal 
begin- en eindpunt voor het mountainbiketracé in de duinen. Verder 
liggen hier kansen voor opwekking van energie via zonnepanelen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Cultuur 
Uitvoering van de nieuwe cultuurnota, die nu ontwikkeld wordt op 
basis van uw Formatieakkoord, de Cultuurvisie van het Cultureel 
Bergens Platform, de evaluatie en de inbreng van onze inwoners. 
Hierbij gaat het onder andere om:  

 Museum Kranenburgh in staat stellen aansprekende 
tentoonstellingen te organiseren, waarbij ook gekeken wordt 
naar de exploitatie en subsidie; 

 Extra ruimte bieden voor kunst, cultuur en creativiteit voor onze 
inwoners; 

 Culturele profilering van de kernen; 
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 Voortzetting inzet verdieping cultuureducatie samen met de 
gemeente Alkmaar. 

 
Erfgoed en cultuurhistorie 
Op basis van uw bestuurlijke agenda en met inbreng van inwoners 
wordt gewerkt aan de volgende speerpunten: 

 aanhaken bij de ontwikkelingen omtrent de invoering van de 
Omgevingswet. 

 verbeteren van de vindbaarheid van informatie voor 
monumenteigenaren en geïnteresseerden; 

 onderzoeken hoe de cultuurhistorische kwaliteit van onze 
kernen behouden kan blijven. 

 wij gaan verder met de dialoog met kerkeigenaren en 
stakeholders voor een kerkenvisie om zicht te krijgen op 
toekomstige instandhoudingsproblemen van de beeldbepalende 
kerkgebouwen. 

 
Recreatie en toerisme  
1. Marketing en gastheerschap  
Er wordt gefaseerd uitvoering gegeven aan een stappenplan dat 
samen met de ondernemersverenigingen wordt opgesteld om de 
marketing en het gastheerschap voor de hele gemeente vorm te 
geven.  
Stap 1: Bezoekersprofiel gemeente Bergen 
Aan de hand van een bezoekersprofiel van de gemeente weten we 
wie onze bezoekers zijn. 
Stap 2: Toerisme in balans 
Vervolgens wordt focus aangebracht op basis van bestaand beleid 
en ambities. Dit wordt vertaald in een merkprofiel voor 
gastheerschap en marketing, met een uitvoeringsperspectief.  
 
2. Regio Alkmaar  
Er wordt uitvoering gegeven aan de Toeristische Visie en het 
Toeristisch Recreatief Actieplan Regio Alkmaar. Door middel van 
het Kennisnetwerk Regio Alkmaar zorgen we voor meer verbinding 

en samenwerking tussen de aanbieders in de toeristische sector. 
We verbeteren de positionering van de Regio Alkmaar binnen 
“Holland boven Amsterdam” en werken samen met de sector aan 
het informeren en faciliteren van bezoekers en eigen inwoners 
(gastheerschap). 
 
3. Vitale verblijfsrecreatie  
In de regio Noord-Holland Noord is het Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord samen met de provincie en de achttien gemeenten al 
een aantal jaar intensief bezig met de vitaliteit van de 
verblijfsrecreatie. Er is gestart met een globaal vitaliteitsonderzoek 
voor de gehele regio in 2016, wat in 2017 is vertaald naar een visie 
op de toekomst van de verblijfsrecreatie in de regio. In 2018 vond 
een verdiepende vitaliteitsscan plaats voor de Kop van Noord-
Holland. In 2019 is dit onderzoek ook uitgevoerd voor de regio’s 
Alkmaar en West-Friesland, waarbij vitaliteits- en 
transformatiescans zijn opgesteld. Het uiteindelijke doel is te komen 
tot een samenhangend programma voor Noord-Holland Noord. Er 
wordt gezocht naar een gezamenlijke aanpak inclusief 
kwartiermakerschap. De volgende aandachtspunten worden daarin 
meegenomen: 

 Een link leggen met de landelijke actie-agenda, zodat 
aansluiting waar nuttig geborgd is; 

 Het integrale karakter van het vraagstuk (economie, wonen, 
ruimtelijke ordening, het sociaal domein) borgen. Voorgesteld 
wordt om het onderwerp op te nemen in de focus-agenda PORA 
onder Wonen; 

 Aansluiten bij de verkenning en scenariostudie van de provincie. 
 
4. Balans Toerisme en Leefomgeving / regionale visie/strategie 
In regionaal verband wordt een visie opgesteld om de strategie te 
bepalen hoe we als regio omgaan met de verwachte toename van 
toeristen in de komende jaren. 
 
 



Pagina 27 van 51 
Kadernota 2021   Bergen, raad 30 juni 2020 

Strand 
We willen het strand toegankelijk houden voor de bezoekers. Dit 
doen we door de strandtoegangen op orde te houden en aan te 
passen als een strandpaviljoen naar het westen moet verplaatsen. 
Het strand willen we schoon houden, waarbij gescheiden 
afvalinzameling wordt gestimuleerd. Vanaf volgend jaar wordt op de 
stranden gestart met het apart inzamelen van plastic, metaal en 
drinkkartons.  
 
Er wordt onderzocht of de parkeerplaats in Hargen aan Zee 
ingericht kan worden op een aantal wensen: 

 Winterstalling ten behoeve van de reddingsbrigade Schoorl. 

 Voorzieningen ten behoeve van MTB-ers zoals omkleedruimte, 
toilet en inrichting om fiets af te spuiten. 

 Toepassing van zonnepanelen boven parkeerplaatsen. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Cultuur 
Het nieuwe cultuurbeleid moet leiden tot een groei van het aantal 
bezoekers aan de gemeente en vooral aan de tentoonstellingen van 
Kranenburgh en tot een betere culturele profilering van de kernen. 
Bij voortzetting van cultuureducatie zullen meer scholen worden 
bereikt en cultuureducatie duurzamer opgenomen in het curriculum.  
 
Erfgoed en cultuurhistorie 
Het proactieve en consequente erfgoedbeleid leidt tot: 

 erfgoed en cultuurhistorie zijn in de omgevingsvisie benoemde 
kernkwaliteiten voor de fysieke leefomgeving; 

 geactualiseerd erfgoedregister en compacte informatie voor 
monumenteneigenaren met verbouwplannen op de site; 

 een voorstel voor het behoud van waardevolle (nog) niet-
beschermde panden;  

 een overzicht van alle kerken in de gemeente die met 
instandhoudingsproblemen te maken hebben en aanbevelingen 
voor instandhouding. De aanbevelingen worden in principe door 

de kerkgenootschappen zelf uitgevoerd, waar nodig faciliterend 
en verbindend ondersteund door de gemeente. Een uitkomst 
van de kerkenvisie kan zijn, dat het subsidiebeleid ten aanzien 
van kerk(gebouwen) aangepast moet worden. 

 
Recreatie en toerisme  
1. Marketing en gastheerschap 
Meer bekendheid aanbod gemeente Bergen, vooral in de regio en 
buiten het hoofdseizoen. Goede ontvangst en informatie aan de 
bezoekers en inwoners.  
2. Regio Alkmaar 
Er is een stevig toeristisch netwerk in de regio en ondernemers 
weten elkaar te vinden. Binnen de toeristische sector is men op 
hoogte welke ontwikkelingen er zijn en wat het aanbod is binnen de 
regio. 
De regio Alkmaar heeft een duidelijk profiel en er zijn stappen gezet 
om bezoekers en eigen inwoners te informeren en te faciliteren 
(gastheerschap).  
3. Vitale verblijfsrecreatie  

 Op termijn een hogere waardering/hogere bezettingsgraad 
verblijfsaccommodaties. 

 Een goed transformatieprogramma hebben voor die 
verblijfsaccommodaties die niet meer vitaal zijn. 

4. Balans Toerisme en Leefomgeving / regionale visie/strategie 
Er is een regionale visie opgesteld. 
 
Strand 

 Het strand is schoon, aantrekkelijk en goed toegankelijk voor de 
bezoekers.  

 Er is inzicht in de mogelijkheden om het gebruik van de 
parkeerplaats in Hargen aan Zee te verbreden.  
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2B. ECONOMISCHE VITALITEIT 

 
Wat willen we bereiken 
1. Bedrijven Investering Zone  
Een goede samenwerking tussen de ondernemers onderling. 
2. Lokale detailhandelsvisie 
Een duidelijke visie op detailhandel in de gemeente Bergen. 
3. Ondernemersgerichte benadering 
Verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
1a. Bedrijven Investering Zone (Egmond aan Zee)  
In samenwerking met de ondernemers kijken naar de haalbaarheid 
van een BIZ. De gemeente faciliteert, de ondernemers voeren uit. 
1b. Kom-in-actie-traject/De Nieuwe Stad 
Ter voorbereiding aan het opzetten van de BIZ-en wordt er in de 
drie kernen gestart met het Kom-in-actie-traject. Het platform ‘De 
Nieuwe Winkelstraat’ heeft hiervoor een aanpak die stakeholders 
helpt om hun winkelgebied toekomstbestendig te maken. ’De 
Nieuwe Winkelstraat’ brengt lokale stakeholders nieuwe inzichten 
en helpt bij maken van goede keuzes bij een projectaanpak.  
2. Lokale detailhandelsvisie 
In overleg met de lokale detailhandel stellen we een 
detailhandelsvisie op. In deze visie worden de ervaring, 
aanbevelingen en opbrengsten uit het Kom-in-actie-traject, de BIZ-
en en de opbrengsten uit de gesprekken vanuit Gastheerschap en 
Marketing meegenomen. Het doel is te komen tot visie en beleid om 
dorpscentra in te kunnen richten waar het voor inwoners en 
toeristen aantrekkelijk blijft om te winkelen maar ook om te 
ondernemen. Deze visie is passend binnen de Regionale Visie op 
Detailhandel.  
 
 
 
 

3. Ondernemersgerichte benadering tekst aanpassen 
Uit de peiling onder inwoners en ondernemers afgenomen door I&O 
Research blijkt dat de gemeente Bergen er in de ogen van de 
ondernemers nog veel kan verbeteren.  
 
In het Formatieakkoord is opgenomen om te komen tot: 

 Stimuleren van duurzaam ondernemerschap 

 Standaard toetsen van nieuwe ondernemers op duurzaamheid, 
circulariteit en co2-reductie 

 Lokaal scheppen van werkgelegenheid op het gebied van 
duurzaamheid en energietransitie 

 Bijeenbrengen van lokale bouwers om de verduurzaming van 
bestaande woningen aan te pakken. 

 Ruimte voor ondernemers die zich onderscheidend en 
innoverend positioneren 

 Toetsen (nieuw) ondernemerschap en grote evenementen op 
het effect van de leefbaarheid en de leefomgeving. 

 Bevorderen en ruimte bieden aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

 Actief uitvoeren uit de reeds bestaande economische visies 
Dit moet resulteren in een ondernemersgerichte notitie die samen 
met het team Inwoners en Ondernemers richting kan geven aan de 
ondernemers in de gemeente Bergen. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
1a. Bedrijven Investering Zone (Egmond aan Zee)  
In alle drie de kernen is een BIZ opgezet. 
1b. Kom-in-actie-traject/DNWS  
In alle drie de kernen is uitvoering gegeven aan het Kom-in-actie-
traject 
2. Lokale detailhandelsvisie 
Er ligt eind 2021 een detailhandelsvisie. 
3. Ondernemersgerichte benadering 
Er ligt een duidelijke notitie waarin de coalitiepunten in opgenomen 
zijn.  
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2C. EEN BEREIKBARE GEMEEMTE 
 
Wat willen we bereiken 
Wij streven naar een gemeente die goed bereikbaar blijft en die is 
voorzien van een (duurzaam) veilige infrastructuur voor 
voetgangers, fietsers en autoverkeer. Onderdeel van de 
bereikbaarheid zijn stallingsvoorzieningen voor fietsers en 
parkeerplaatsen voor auto’s.  
Uitgangspunt is dat het in onze gemeente prettig is om te wonen, te 
werken en te recreëren. Een gemeente met goed onderhouden, 
veilige en vlotte verbindingen is daarbij een voorwaarde. De 
maatregelen die wij treffen op gebied van verkeer en vervoer 
moeten, daar waar mogelijk, een bijdrage leveren aan de 
verduurzaming van onze omgeving. Wij zetten daarbij in op het 
gebruik van de fiets en op elektrisch vervoer door onder andere een 
proactief laadpalenbeleid. 
 
Hierbij wordt opgemerkt dat eind 2019 de focusagenda Regio 
Alkmaar 2019-2022 bestuurlijk is vastgesteld. De focus in de 
regionale samenwerking is gericht wonen, bereikbaarheid en 
energie-innovatie als randvoorwaarden voor de economische 
pijlers. Bij het schrijven van deze kadernota is nog geen specifieke 
informatie beschikbaar voor 2021, anders dan dat de opdracht.  
 
In de focusagenda wordt ingezet op een duurzaam bereikbare regio 

 Propositie bereikbaarheid Regio Alkmaar 

 Lobby en netwerken 

 Strategisch uitvoeringsplan om gerichte uitvoering te geven aan 
onderdelen uit de bereikbaarheidspropositie 

 
 
 
 
 
 

 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Fietsnetwerk 
Het toekomstbestendig en fietsvriendelijk maken van ons 
fietsnetwerk, door: 

 verbreden en verbeteren van een aantal fietspaden. Belangrijk 
knelpunt is de Eeuwigelaan, waar een tweede fietspad aan de 
zuidzijde wordt gerealiseerd. Het nieuwe fietspad wordt tevens 
aangesloten op de fietsstraat van de Hoflaan; 

 in beeld brengen top 10 onveilige (fiets)knelpunten; 

 aanleggen van (geleide)verlichting op de doorgaande fietsroutes 
buiten de bebouwde kom die momenteel donker en onveilig zijn. 
Dit is afhankelijk van de samenwerking met de provincie en 
PWN; 

 Actualisatie van de uitvoeringsagenda van het vastgestelde 
fietsbeleidsplan.  

 
Fietstunnel N9 
In gezamenlijkheid met de regio oplossen van het verkeerskundig 
knelpunt N9-Kogendijk door het aanpassen van het kruispunt N9-
Kogendijk, waaronder een fietstunnel onder de N9 door. 
 

Beperken overlast aansluiting A9 
Inzetten op het beperken van de overlast in Egmond-Binnen ten 
gevolge van de verkeerskundige keuzes rond aansluiting A9, door: 

 monitoren wat de effecten in Egmond-Binnen zijn van de 
verkeerskundige keuzes rond de aansluiting A9; 

 Herenweg en andere mogelijke sluiproutes in Egmond-Binnen 
herinrichten volgens 30km zone richtlijnen en daarmee 
onaantrekkelijk maken als doorgaande route. 
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Parkeerdruk reduceren 
Afhankelijk van het resultaat naar het onderzoek omtrent hoe en op 
welke wijze een pilot kan worden gedraaid met overloopterreinen 
en/of transferia buiten de kernen, wordt in 2021 een dergelijke pilot 
gedraaid. Dit doen we in samenspraak met inwoners, ondernemers 
en betrokken organisaties. 
 
Wij onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de parkeerdruk in de 
openbare ruimte te verminderen door aanwezige parkeerplaatsen 
op eigen terrein beter te benutten. De motie van de raad met 
betrekking tot de uitgifte van verblijfsrecreantenvergunningen is 
uitgevoerd. 
 
Omgeving Ruïnekerk 
Het in het Formatieakkoord opgenomen actiepunt voor het afsluiten 
voor autoverkeer van de Ruïnekerk is uitgewerkt en afgestemd met 
stakeholders en wordt indien mogelijk begin 2021 ingevoerd.  
 
Uitbreiding oplaadpunten 
In 2020 is beleid opgesteld. Uitvoering van dit beleid volgt hierop 
met als uitgangspunt proactief plaatsen van laadpalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Fietsnetwerk 

 Tweede fietspad Eeuwigelaan is gerealiseerd. Belangrijke 
fietspaden zijn verbreed. De veiligheid van de fietsers is 
verbeterd. 

 Er is in beeld waar de belangrijkste (fiets)knelpunten zijn. De top 
10 wordt voorzien van een prioritering en een weging.  

 Er is (geleide)verlichting aangebracht op fietsroutes die nu 
donker zijn, bijvoorbeeld het fietspad Egmond a/d Hoef - Bergen 
en het fietspad langs de Zeeweg naar Bergen aan Zee. 

 
Fietstunnel N9 
Afspraken rondom realisatie fietstunnel en aanpak kruispunt zijn 
gereed en de uitvoeringsplanning is vastgesteld. 
 
Beperken overlast aansluiting A9 

 De effecten in Egmond Binnen van de verkeerskundige keuzes 
worden jaarlijks in beeld gebracht in een memo. 

 De Herenweg in Egmond Binnen is heringericht tot 30km zone. 
 
Parkeerdruk reduceren 

 De mogelijke locaties voor overloopterreinen en/of transferia zijn 
in beeld gebracht. Er is een plan van aanpak voor het draaien 
van een pilot, waar de eventuele aanpassingen, kosten en een 
tijdsplanning in zijn opgenomen. 

 Beleid voor het beter benutten van parkeerplaatsen op eigen 
terrein is uitgewerkt en in gang gezet. 

 
Omgeving Ruïnekerk 
Besluitvorming rondom afsluiting Ruïnekerk heeft plaatsgevonden. 
 
Uitbreiding oplaadpunten 
Onderzoek naar behoeften uitgevoerd. Op basis van nieuw beleid is 
gestart met de realisatie van nieuwe oplaadpunten.  
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WAT GAAT HET KOSTEN 

 
Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. 

  1 =1.000 korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 2a 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  8  V 2  N 2  N 2  N 2  V S 

fr nb 2a 2 Incidentele subsidies Kunst en Cultuur 25  N 0    0    0    0    S 

fr aut 2b 3 Mutaties kap lasten voor dit PO  2  V 59  V 169  V 167  V 167  V S 

fr aut 2b 4 Pachtinkomsten toekomstige sportvelden  4  V 4  V 4  V 0    0    I 

fr aut 2c 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  2  V 0  V 0  V 0  V 15  V S 

 
 
2a.1 Mutaties kap lasten voor dit PO  
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema 
 
2a.2 Incidentele subsidies Kunst en Cultuur 
Elk jaar wordt een budget van maximaal € 25.000,- voor incidentele 
subsidies Kunst en Cultuur door de gemeenteraad beschikbaar 
gesteld. Nu wordt het budget voor 2020 opgenomen in de 
begroting. 
Het betreft de aanvragen voor het Kindermuziekfestival, het 
optreden in Schoorl van het pianoduo Scheltes, de activiteiten van 
Holland Music Sessions in Egmond en Schoorl en de educatieve 
projecten van Cinebergen en Holland Music Sessions. 
In het kader van de corona maatregelen is nog niet zeker of alle 
projecten worden uitgevoerd. Dit wordt in de 2e firap meegenomen. 
 
2b.3 Mutaties kap lasten voor dit PO  
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 

2b.4 Pachtinkomsten toekomstige sportvelden  
Vanwege de PAS zijn de plannen voor de Voetbalfusie vertraagd. 
Dit betekent dat de pachtinkomsten van gemeentegrond voor de 
toekomstige sportvelden langer doorlopen. 
 
2c.1 Mutaties kap lasten voor dit PO  
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
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PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE  

 
3A. WONEN EN LEEFOMGEVING 

 
Wat willen we bereiken 
Omgevingswet 
In de Omgevingswet wordt alle bestaande wetgeving over de 
fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in 
één wet met één samenhangend stelsel. Met het programma 
Omgevingswet wordt de gemeente, samen met de gemeenten 
Uitgeest, Castricum en Heiloo, voorbereid op de invoering van deze 
wet. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Tot wanneer 
wordt medio mei 2020 bekend. 
 
De vier gemeenteraden hebben het Ambitiedocument 
Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald 
waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt. De 
visie op de Omgevingswet bestaat uit vier uitgangspunten. Deze 
uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen en al het 
beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen vanuit de 
Omgevingswet.  

 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan 
centraal 

 Ruimte aan initiatieven 

 Vroegtijdige samenwerking 

 Integraal werken en maatwerk 
 
Onder de Omgevingswet dient iedere gemeente een 
Omgevingsvisie vast te stellen. De wet stelt eisen aan de 
integraliteit van het stuk en een verantwoording voor de wijze van 
totstandkoming door middel van participatie. De gemeente wil het 
proces om te komen tot een integrale beleidsvisie voor de fysieke 
leefomgeving afronden met de vaststelling van de Omgevingsvisie. 

Hierbij wordt gestreefd naar een breed maatschappelijk draagvlak 
voor de inhoud en de daaruit voortvloeiende opgaven. 
 
Direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan alle 
bestemmingsplannen van rechtswege op in één tijdelijk 
omgevingsplan. We werken stapsgewijs naar één omgevingsplan 
voor het gehele grondgebied conform de bepalingen van de 
Omgevingswet. Het streven is om dit voor 2026 te bereiken.  
 
Wonen 
Het is de ambitie om substantieel meer betaalbare woningen voor 
jong en oud toe te voegen aan het woningenbestand. Het college 
ziet een toenemende druk op de woningmarkt en wil daarom 
inzetten op meer woningbouw. Hiertoe is in 2020 een onderzoek 
uitgevoerd om de schaarste op de woningmarkt te kwantificeren en 
dit als onderbouwing te gebruiken om meer woningbouw te kunnen 
programmeren. 
In april 2019 is de notitie ‘Woningbouwafspraken en programmering 
Regio Alkmaar’ vastgesteld. Met deze notitie zijn de ambities en 
opgaven, programmering en woningbouwafspraken uit het RAP 
(Regionaal actieprogramma) nader uitgewerkt. Met deze nieuwe 
woningbouwafspraken gaat Regio Alkmaar zich meer richten op 
realisatiecapaciteit. Dit betekent voor Bergen dat het bouwtempo 
omhoog moet, zodat er meer betaalbare woningen worden 
gerealiseerd om in de behoefte te kunnen voorzien. In februari 2020 
is de regionale woningprogrammering naar realisatiecapaciteit 
vastgesteld. Deze regionale woningprogrammering wordt drie keer 
per jaar geactualiseerd. 
 
Naast deze ontwikkelingen is eind 2019 de focusagenda Regio 
Alkmaar 2019-2022 bestuurlijk vastgesteld. Wonen is een van de 
drie regionale focuspunten. Bij het schrijven van deze Kadernota is 
nog geen specifieke informatie beschikbaar voor 2021, anders dan 
dat de Focusagenda is gericht op: 



Pagina 34 van 51 
Kadernota 2021   Bergen, raad 30 juni 2020 

 We bouwen aan een aantrekkelijk, gevarieerd woonklimaat, 
waarbij iedere kern zijn eigen woonkwaliteit heeft. 

 Proactief woningbouwbeleid. 

 Lobby en netwerken. 

 Strategisch uitvoeringsplan om gerichte uitvoering te geven aan 
het proactief woningbouwbeleid. 

 
Voetbalfusie 
Vestiging van een nieuwe fusievereniging in het gebied tussen de 
Egmonderstraatweg, Tijdverdrijfslaan en Van Oldenborghweg.  
De gevolgen van de uitspraak van Raad van State en de 
consequenties van de stikstofdepositie worden in beeld gebracht. 
 
Watertorenlocatie 
Bij de nieuwbouw van de sporthal wordt de sociaal en 
maatschappelijke functie die de hal heeft gecontinueerd.  
De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State en de 
consequenties van de stikstofdepositie worden in beeld gebracht. 
 
Bergen Oost 
In 2020 wordt een structuurvisie opgesteld voor het gebied Bergen 
Oost. In 2021 is de opgave om hier concreet uitwerking aan te 
geven. Dit door bij een aantal hierin opgenomen projecten te starten 
met de bouw en andere projecten voor te bereiden zodat de 
uitvoering zo snel mogelijk kan starten. 
 
Bergen aan Zee 
Optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit, aantrekkelijkheid en 
uitstraling van Bergen aan Zee. Op basis van de Structuurvisie voor 
Bergen aan Zee worden enkele initiatieven voor (her-)ontwikkeling 
daadwerkelijk gerealiseerd. 
 
Harmonielocatie 
Gemeente zet zich samen met direct betrokken stakeholders in 
voor een alternatief plan voor de Harmonielocatie.  

Wat gaan we daarvoor doen 
Omgevingswet 
In het Ambitiedocument Omgevingswet is gekozen voor een 
implementatie waarbij we eerst de basis op orde gebracht hebben. 
In de periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er 
meer ruimte voor doorontwikkeling. Dit betekent dat we in 2021: 

 de ontwerp omgevingsvisie ter inzage leggen, de zienswijzen 
behandelen en de omgevingsvisie ter vaststelling voorleggen 
aan de gemeenteraad;  

 starten met het opstellen van het omgevingsplan conform de 
bepalingen van de Omgevingswet.  

De overige activiteiten die we daarvoor in 2021 gaan doen, zijn 
onderdeel van de begroting van de Werkorganisatie BUCH. Dit zijn: 

 de processen optimaliseren en producten en diensten 
verbeteren naar de bedoeling van de Omgevingswet;  

 het op orde brengen van regelbeheer en zorgen dat we in staat 
zijn om toepasbare regels te maken en te wijzigen; 

 toewerken naar een volledige digitale ondersteuning van de 
Omgevingswet, waarbij het aansluit op de voorzieningen en 
functionaliteiten die binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet 
landelijk zijn ontwikkeld en voor zover het bijdraagt aan onze 
ambitie voor de organisatie en de Omgevingswet; 

 het leertraject Omgevingswet voor medewerkers evalueren en 
indien een vervolg noodzakelijk is, dit organiseren; 

 medewerkers verder begeleiden, zodat houding en gedrag van 
alle bij de uitvoering van de Omgevingswet betrokken 
medewerkers aansluit bij de bedoeling van de Omgevingswet; 

 de colleges en raden verder informeren over het nieuwe stelsel 
en hun rol, bevoegdheden en mogelijkheden daarin. Ook 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
worden verder geïnformeerd over het nieuwe stelsel en de 
mogelijkheden die de wet hen biedt; 

 het programma Omgevingswet monitoren, waarbij de voortgang 
en risico’s periodiek worden beheerst en afwijkingen 
gerapporteerd. De risico’s worden systematisch in kaart 



Pagina 35 van 51 
Kadernota 2021   Bergen, raad 30 juni 2020 

gebracht en beoordeeld met behulp van het Risicomanagement 
Informatie Systeem (NARIS®). De resultaten van de risico-
inventarisatie maken onderdeel uit van de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.  

 
Wonen  
De in 2019 opgerichte Taskforce richt zich op:  

 meer ruimte voor het bouwen van honderden extra woningen;  

 prioriteiten stellen binnen bestaande harde en zachte plannen;  

 samen met bewoners inbreilocaties zichtbaar maken;  

 uitwerken kansrijke locaties en bouwbegroting. 
 
In de focusagenda Regio Alkmaar staat:  
Om het vliegwiel te starten en uitvoering te kunnen geven aan de 
gewenste versterking van de strategische samenwerking, is in ieder 
geval per focuspunt het volgende nodig: 

 Een gefocuste blik: ieder thema vraagt om een 
programmamanager, eventueel ondersteund door één of meer 
projectleiders voor het initiëren, aanjagen en uitvoeren van de 
projecten per thema.  

 Een ronkende motor: vanuit iedere gemeente in Regio Alkmaar 
wordt capaciteit ter beschikking gesteld, een flexibele schil, om 
uitvoering te geven aan de projecten per focuspunt. Dit onder 
leiding van de programmamanager en de betreffende 
projectleiders. Bij het opstellen van voorliggende Kadernota is 
nog geen nadere duiding beschikbaar van de gevraagde 
capaciteit en kan derhalve nog niet worden ingeschat hoe zich 
dit verhoudt tot wat nu beschikbaar is aan capaciteit. 

 
Jaarlijks stelt de raad de bouwbegroting vast. In die begroting staan 
de prioritering en planning van de woningbouwprojecten in onze 
gemeente. 
 
De gemeente Bergen werkt samen met Regio Alkmaar en de 
Woningmakers om de woningbouw te versnellen. Hiertoe wordt 

onder andere drie keer per jaar de regionale woningprogrammering 
opgesteld. 
 
Voetbalfusie 
De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State worden 
uitgewerkt en bezien wordt hoe de stikstofdepositie kan worden 
opgelost. Vervolgens moet een nieuwe planologische procedure 

worden doorlopen. 
Wanneer het bestemmingsplan definitief is, wordt gestart met de 
aanbesteding en voorbereiding van de aanleg van het nieuwe 
sportcomplex. 
 
Watertorenlocatie 
De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State worden 
uitgewerkt en bezien wordt hoe de stikstofdepositie kan worden 
opgelost. Vervolgens moet een nieuwe planologische procedure 
worden doorlopen. 
Voor de exploitatie van de sporthal wordt zoveel mogelijk rekening 
houden met het feit dat de nieuwe sporthal naast de sportfunctie 
ook een sociaal maatschappelijke functie heeft. 
 
Bergen Oost 
We gaan de uitvoering van de herbouw van De Beeck en de 
ontwikkeling van het BSV-terrein voorbereiden en uitvoeren. Voor 
het mogelijk maken van overige ontwikkelingen in het gebied gaan 
we in onderhandeling met partijen over ontwikkelafspraken en 
bereiden we planologische procedures en de uitvoering van 
aanpassingen aan de infrastructuur voor. De verschillende 
deelprojecten worden zowel inhoudelijk als qua proces en 
communicatie goed op elkaar afgestemd. 
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Bergen aan Zee 
Initiatiefnemers begeleiden bij de ruimtelijke planvorming en 
ruimtelijke procedure (Bestemmingsplanwijziging en/of 
Omgevingsvergunning) en vervolgens realisatie van (her-) 
ontwikkelingen op het gebied van Horeca en/of Wonen. 
Tevens samen met de bewoners van Bergen aan Zee het waar 
nodig verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte, met 
name het Rode Plein en Van der Wijckplein. 
 
Harmonielocatie 
Tijdens het opstellen van deze Kadernota was nog onvoldoende 
zicht op het proces om te komen tot een definitieve invulling van de 
Harmonielocatie. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Omgevingswet  
Eind 2021 hebben we een vastgestelde omgevingsvisie en is de 
eerste fase van het omgevingsplan conform de bepalingen van de 
Omgevingswet gestart.  
 
2021 is het eerste jaar dat we werken met en ‘naar de letter’ van de 
Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
start de volgende fase, waarin we steeds meer ‘naar de bedoeling’ 
van de Omgevingswet gaan werken.  
 
Wonen  
De komende jaren is een toename te zien van het aantal woningen 
dat wordt opgeleverd. De doorstroming op de woningmarkt is 
verbeterd en de onderverhuur van sociale huurwoningen 
afgenomen. Er worden weer startersleningen verstrekt en het 
aandeel betaalbare woningen in toegenomen 
 
 
 
 

Voetbalfusie Egmonden 
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State zal een nieuwe 
planologische procedure moeten worden doorlopen. Hierna kan 
worden gestart met de uitvoering. Na realisatie van het 
sportcomplex kan het sportpark in gebruik worden genomen. 
 
Watertorenlocatie 
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State moet een 
nieuwe planologische procedure worden doorlopen. Hierna kan 
worden gestart met de realisatie. Na realisatie van de sporthal en 
de woningen wordt de nieuwe sporthal in exploitatie genomen.  
 
Bergen Oost 
Zichtbare resultaten in het gebied zijn de (afronding van) de bouw 
van De Beeck eind 2021 en de start van de bouw van woningen op 
het BSV-terrein. Daarnaast hebben we hebben ontwikkelafspraken 
gemaakt met grondeigenaren in het gebied. 
 
Bergen aan Zee 
Achtereenvolgens op hoofdlijnen: een afgesloten Intentie of 
Anterieure overeenkomst met initiatiefnemer(s), een vastgestelde 
Bestemmingsplanwijziging, een afgegeven Omgevingsvergunning, 
een begeleid realisatieproces en uiteindelijk de geoptimaliseerde 
aantrekkelijkheid van Bergen aan Zee door de realisatie van nieuwe 
gebouwde hotels/ wooncomplex en een betere inrichting van de 
openbare ruimte. 
 
Harmonielocatie 
Tijdens het opstellen van deze Kadernota was nog onvoldoende 
zicht op het proces om te komen tot een definitieve invulling van de 
Harmonielocatie. 
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3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU 

 
Met de komst van de Klimaatwet en het Klimaatakkoord in 2019 
hebben gemeenten opdracht gekregen om hier voor een belangrijk 
deel uitvoering aan te geven. Dit is de reden waarom er nu over 
‘klimaat’ gesproken wordt in plaats van over ‘duurzaamheid’. De 
term ‘milieu’ blijft ongewijzigd.  
 
Eind 2019 is de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 bestuurlijk 
vastgesteld. Energie-innovatie is een van de drie regionale 
focuspunten. 
 
Wat willen we bereiken 
Klimaat 
Het doel van het Programma Klimaat is om zoveel mogelijk bij te 
dragen aan de CO2-reductie doelstellingen uit het Klimaatakkoord 
(49% reductie in 2030), de leefomgeving klimaatbestendig in te 
richten en toe te werken naar een Circulaire Economie in 2050.  
Gemeenten krijgen in toenemende mate Rijksopdrachten met als 
doel om klimaatverandering tegen te gaan, grondstoffen te 
besparen of om een klimaatbestendig en waterrobuuste 
leefomgeving in te richten voor 2050. Het gaat dan met name om: 

 Het Klimaatakkoord met daarin de Regionale EnergieStrategie 
(RES) en Transitie Visie Warmte (TVW); 

 Nationale agenda laadinfrastructuur en Mirt-NOWA 
doorfietsroute; 

 Nederland Circulair 2050 en het Grondstoffenakkoord; 

 Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. 
 
De verwachting is dat er de komende jaren meer Rijksopdrachten 
bij gemeenten komen te liggen. In veel opdrachten bekleedt de 
gemeente een regierol. Naast de rijksopdrachten zijn er ook 
gemeentelijke ambities, zoals omschreven in het Formatieakkoord 
Bergen 2019-2022. Deze gemeentelijke ambities zijn soms 
aanvullend en geven vooral weer op wat voor manier die  

 
 
Rijksdoelstellingen behaald moeten worden. Een manier die past bij 
de lokale kleur.  
 
De disciplines die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen 
zijn: 
Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie, Circulaire 
Economie en Duurzame en circulaire bedrijfsvoering. Dit zijn tevens 
de pijlers in het Programma Klimaat.  
 
Concrete doelstellingen voor 2021: 
1. Implementeren Programma Klimaat BUCH: Versnellen, 
 draagvlak, integrale samenwerking en sturingsinformatie. 
2. Duurzame Bedrijfsvoering: 
a. Certificering op CO2-prestatieladder niveau 3 
b. Circulaire beleid vertalen naar inkoop  
c. Implementatie roadmap circulaire inkoop en 
 opdrachtgeverschap 
3. Ontwikkelen beleid Energietransitie 2021-2023. 
4. Regionale Energiestrategie 1.0, wordt maart 2021 aangeboden. 
5. De Transitievisie Warmte moet eind 2021 klaar zijn daarna  
 volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. 
6. Implementeren ‘Agenda Laadinfrastructuur’ en de  
 ‘Doorfietsroute’ concretiseren. 
7. Ontwikkelen en vaststellen beleid Circulaire Economie.  
8. Borgen aanpak onwenselijke risico’s door wateroverlast,  
 hittestress en droogte in omgevingsplannen.  
 
Milieutaken 
We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en 
decentralisatie van milieutaken naar de gemeente vanaf 2021. Ter 
bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt ingezet 
op beperking van vliegtuighinder.  
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Wat gaan we daarvoor doen  
Klimaat 
Om het doel van het Programma Klimaat te bereiken het 
noodzakelijk om een aantal ontwikkelingen door te maken: 

 Versnellingsfase.  
De klimaatdoelstellingen zijn zeer fors, terwijl de capaciteit in de 
werkorganisatie beperkt is. Om ten minste op koers te liggen 
om landelijke doelstellingen te halen moet de organisatie 
versneld op orde worden gebracht en moet er door het bestuur 
een ambitieniveau worden gekozen. De gemeente moet alle 
inwoners en ondernemers mee krijgen om de transities rondom 
klimaat succesvol te doorlopen. 

 Integraliteit.  
Een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie die efficiënt 
invulling geeft aan de gemeentelijke ambities en 
Rijksopdrachten. Dit betekent dat er zoveel mogelijk 
multidisciplinair samengewerkt wordt op organisatie- en BUCH-
niveau, indien gewenst vanuit de lokale kleur. Duurzaamheid en 
circulariteit wordt vanzelfsprekend onderdeel van ieders werk en 
zijn ingebed in de omgevingsplanologie. Dit betekent dat beleid 
integraal wordt voorbereid en resultaten worden behaald in de 
uitvoering.  

 Draagvlak. 
Draagvlak creëren door goede communicatie en participatie met 
inwoners, ondernemers en andere externe partners is 
essentieel. De gemeente is, om doelstellingen te bereiken, 
afhankelijk van de bereidheid van inwoners en ondernemers om 
mee te gaan in de transities. Participatie vanuit de lokale kleur 
en in samenhang met de omgevingsvisies en -plannen is 
belangrijk. Daarnaast geeft de gemeente zelf het goede 
voorbeeld door haar vastgoed te verduurzamen en haar 
bedrijfsvoering te verduurzamen. Er wordt extra aandacht 
besteedt aan de communicatie met de jeugd omdat zij de 
toekomst hebben en het gedrag van hun ouders effectief en 
positief kunnen beïnvloeden.  

 Ten slotte is een adaptieve manier van samenwerking tussen 
bestuur, werkorganisatie en stakeholders essentieel. 
Sturingsinformatie door middel van een monitoring- en 
kwaliteitscyclus voor colleges, gemeenteraden en BUCH-
directie is essentieel in het bereiken van de doelstellingen. 
Daarnaast leren we de komende jaren door te doen met elkaar 
en te zien welke maatregelen en projecten het meeste bijdragen 
aan het halen van de doelstellingen. We leren hiervan en 
stellen, waar nodig bij. 

 
Milieutaken 
Met de komst van de Omgevingswet vinden veranderingen plaats in 
de taken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden. 
Deze gemeenschappelijke regelingen trekken gezamenlijk op ten 
behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de 
Omgevingswet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie 
mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de 
veranderende positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke 
regelingen. Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken 
vindt in 2020 nog afstemming plaats tussen gemeenten en de 
gemeenschappelijke regelingen over inhoud en impact van deze 
taken zowel op beleids- als financieel niveau. Dit vormt de basis 
voor een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de 
Omgevingsdienst. Uitgangspunt hierbij is een gelijkblijvende 
bijdrage. 
 
Nog in 2020 moet duidelijk worden hoe de herverdeling van het 
Provinciefonds in relatie tot de te decentraliseren milieutaken 
uitwerkt. 
 
In de regio Alkmaar-IJmond wordt met de Bestuurlijke Agenda 
Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten geleverd aan 
de overlegstructuren rondom Schiphol.  
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Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Klimaat 
Als eerste kiest de gemeente een ambitie niveau (bijvoorbeeld 
basis of excellent). Dit ambitieniveau gaat over de snelheid en 
intensiteit waarmee de gemeente verwacht te gaan werken aan de 
organisatieverandering en implementatie van projecten. Hieraan 
worden prestatie-indicatoren en verwachte resultaten gekoppeld. 
Deze prestatie-indicatoren vormen de basis voor de jaarlijkse 
monitoringscyclus van het Programma Klimaat.  
 
Voor de projecten die in 2021 worden uitgevoerd zijn de resultaten 
beoogd zoals omschreven onder: Wat willen we bereiken – 
paragraaf ‘Concrete doelstellingen 2021’. 
 
Milieutaken 
Vanaf 2021 wordt onder de Omgevingswet in samenwerking met de 
Omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de milieutaken. Hierbij 
wordt duidelijk hoe de verschuiving van taken uitwerkt in de 
dienstverlening en de financiële positie.  
De inzet voor beperking van vliegtuighinder moet leiden tot een 
vermindering van het aantal meldingen. 
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3C. BEHEER EN ONDERHOUD 

 
Wat willen we bereiken 
Het groene karakter binnen en tussen de dorpen is onderdeel van 
de identiteit van onze gemeente. Het draagt bij aan een gezonde en 
prettige leefomgeving. Behoud daarvan is essentieel. Tegelijkertijd 
zien wij dat de druk op onze schaarse buitenruimte groter wordt 
door ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw. Verder 
zien wij taken op ons afkomen als gevolg van de verandering van 
het klimaat.  
Wij streven naar een goede balans tussen de diverse 
ontwikkelingen die het groene karakter van onze gemeente 
waarborgt en waarbij rekening wordt gehouden met de verandering 
van het klimaat. 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
In 2020 is een groenbeleidsplan opgesteld waarin thema’s als 
biodiversiteit en klimaatadaptie zijn opgenomen. De uitvoering van 
dit beleid wordt in 2021 ter hand genomen.  

 We zorgen voor meer biodiversiteit binnen de gemeente met 
meer leefruimte voor bijen en vlinders.  

 We zetten in op vergroening van versteende gebieden, zowel in 
de openbare ruimte als bij particulieren. 

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 Er is meer biodiversiteit binnen onze gemeente, waaronder 
meer leefruimte voor bijen en vlinders; 

 Bij herinrichtingen wordt meer rekening gehouden met groen en 
wordt verstening verminderd waardoor de infiltratie vergroot; 

 Er is een toename van particuliere initiatieven om versteende 
tuinen om te zetten naar groene tuinen; 
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WAT GAAT HET KOSTEN 

 
Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. 

  1 =1.000 korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 3a 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  14  V 0  V 0  V 0  V 0  N S 

fr nb 3a 2 Bibob coördinator 12  N 39  N 39  N 40  N 41  N S 

fr aut 3b 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  0    0    0    0    0    S 

fr aut 3b 2 Riool 82  N 45  N 68  N 30  N 26  V S 

fr aut 3b 3 Klimaat  0    0    0    0    0    S 

fr aut 3c 1 Actualisatie huurinkomsten 93  V 141  V 190  V 240  V 291  V S 

fr aut 3c 2 Actualisatie voorziening gebouwen 165  V 165  V 165  V 165  V 165  V S 

fr aut 3c 3 Mutaties kap lasten voor dit PO  250  V 130  V 73  V 134  N 281  N S 

jrk aut 3c 4 Verkoop snippergroen extra € 60.000,- in 2020 0    0    0    0    0    I 

 
3a.1 Mutaties kap lasten voor dit PO  
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema 
 
3a.2 Bibob Coördinator in BUCH verband 1 fte.  
In het kader van een effectieve en integrale aanpak van 
ondermijning, is het van belang dat het bestuurlijk instrumentarium 
van de gemeenten Bergen Uitgeest Castricum en Heiloo op orde is. 
Een van deze bestuurlijke instrumenten is de Wet Bibob. Om op 
diverse beleidsterreinen op uniforme wijze een Bibob-onderzoek toe 
te passen en zodoende aan de voorkant een vuist te maken tegen 
de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Aan de 
werkorganisatie BUCH wordt de opdracht gegeven 1fte bibob aan 
te stellen vanaf september 2020. De kosten hiervoor zijn 
€ 120.000,- per jaar (inclusief overhead) en worden op basis van de 
verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. Het aandeel voor 
Bergen is 32,69% = € 39.000,- (N) vanaf 2021, voor 2020 is het 
€ 12.000,-. 
 
 
 

3b.1 Mutaties kap lasten voor dit PO  
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
 
3b.2 Riool 
Actualisatie storting/uitname voorziening riool in verband met 
actualisatie van verschillende kostenposten. 
 
3b.3 Klimaat / energietransitie 
Impact: De impactanalyse heeft uitgewezen dat de huidige 
capaciteit onvoldoende is om invulling te kunnen geven aan deze 
Rijksopdrachten. Er is BUCH breed structureel aanvullend budget 
nodig ter hoogte van € 550.000,- voor vaste formatie en er zijn 
incidentele kosten in de vorm van projectbudget nodig oplopend 
van € 330.000,- in 2021 naar € 1.000.000,- in 2025. 
Dekking: Deze incidentele kosten worden nu verder in kaart 
gebracht en er wordt gezocht naar financiële dekking. Per 
gemeente heeft het Rijk incidenteel € 237.000,- beschikbaar gesteld 
voor aardgasvrije wijken/energieloketten. Dit kan zorgen voor een 
goot deel van de dekking van de kosten energietransitie in 2020 en 
2021. Eind 2020 wordt bekend of gemeenten een aanvullende 
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structurele tegemoetkoming krijgen van de Rijksoverheid voor het 
uitvoeren van het Klimaatakkoord. Dit zou dan per 2022 worden 
verwerkt in de Rijksbegroting. Andere vergelijkbare gemeenten 
hebben reeds gelijksoortige of hogere budgetten beschikbaar 
gesteld voor klimaatdoeleinden.  
Proces: In mei wordt de impactanalyse met de raad besproken. In 
juni wordt het programmadocument ter consultatie voorgelegd aan 
de raad. Na het verwerken van de feedback wordt in september de 
raad om besluitvorming gevraagd.  
Resultaat: Ondanks de huidige crisis blijven de Rijksdoelstellingen 
staan. Door later te starten moeten we straks hetzelfde doen in 
minder tijd en missen we op dit moment koppelkansen in de 
omgevingsplanologie. Dit leidt tot onnodige extra kosten voor de 
gemeente. Bij de samenleving kan dit leiden tot verlies aan 
vertrouwen in de lokale overheid en draagvlak voor de 
onvermijdelijke klimaattransities. 
Het aandeel Bergen is voor het structurele deel € 180.000,- per 
jaar, en incidenteel 2021 € 111.000,- , 2022 € 170.000,-, 2023 
€ 222.000,-, 2024 € 278.000,- en 2025 € 327.000,-. Vooralsnog 
wordt dit nog niet verwerkt in de begroting maar als PM 
opgenomen. Dit in afwachting van duidelijkheid over de financiering 
vanuit het rijk. 
 
3c.1 Actualisatie huurinkomsten 
Uit analyse is gebleken dat de huurinkomsten van de verhuurde 
objecten van Gemeente Bergen die per object staan begroot al 
jaren niet zijn geactualiseerd op de werkelijke inkomsten en 
indexatie van de huren. 
Dit betreft de actualisatie naar aanleiding van de werkelijke 
inkomsten 2019 inclusief de meerjarige indexatie. 
 
 
 
 
 

3c.2 Actualisatie voorziening gebouwen 
Uit de actualisatie blijkt dat de vanwege de stand van de 
voorziening en de begrote uitnamen over de komende 10 jaar de 
jaarlijkse dotatie aan de voorziening omlaag kan van € 615.000,- 
naar € 450.000,- per jaar met ingang van 2020. 
 
3c.3 Mutaties kap lasten voor dit PO  
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
 
3c.4 Verkoop snippergroen 
Op basis van 2019 en de actuele ontwikkelingen wordt een verkoop 
verwacht in 2020 van € 80.000,-. Er stond € 20.000,- geraamd 
derhalve € 60.000,- bijramen. Dit is budget neutraal in verband met 
storting in de algemene reserve. 
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PROGRAMMA 4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 
 
Wat willen we bereiken 
1. Een sluitende meerjarenbegroting. 
2. Zo laag mogelijke lokale lasten 
 
Wat gaan we daarvoor doen 
1 Een sluitende meerjarenbegroting  
Ons doel is een sluitende meerjarenbegroting aan uw raad voor te 
leggen. 
 
2 Zo laag mogelijk lokale lasten 
 
Afval 
Voor afval wordt vooralsnog verwacht dat de komende jaren geen 
stijging van het tarief nodig is. 
Echter, het nieuwe grondstoffenbeleidsplan dat in 2020 naar uw 
raad komt kan hier mogelijk verandering in brengen. 
 
Riool 
Voor riool geldt op dit moment dat er een verlaging van 2,5% (€ 6,-) 
kan worden doorgevoerd in verband met de stijging van het aantal 
objecten dat in de heffing kan worden betrokken. 
 
Verder wordt voorgesteld om de rentetoerekening aan de 
rioolheffing in lijn te brengen met de omslagrente zoals die in 2020 
wordt gebruikt van 2%. Dit zorgt ervoor dat het riooltarief nog eens 
met 13,5% is € 41,- extra omlaag kan. 
Dit kost € 700.000,- door de lagere inkomsten rioolheffing.  
Het voorstel is dit te dekken door de OZB opbrengsten met 
hetzelfde bedrag te verhogen.  
Voor woningeigenaren/bewoners met een WOZ waarde tot circa 
€ 550.000,- is dit per saldo een lastenvermindering aangezien de 
extra verlaging van de rioolheffing ad € 41,- die hierdoor kan  

 
worden doorgevoerd in die gevallen hoger is dan de verhoging van 
de OZB. Verder levert dit ook een extra lastenverlichting op voor 
alle huurders aangezien zij geen OZB betalen maar wel een lagere 
rioolheffing krijgen. 
80% van de woningen en niet woningen hebben een WOZ waarde 
die lager is dan € 550.000,-. 
 
OZB 
Voor de OZB opbrengsten wordt voor 2021 een stijging van de 
indexatie rekenfactor (inflatie Pnb) vanuit het rijk van 2,8% 
verwacht. Voor 2021 wordt dit definitief bekend gemaakt in de 
meicirculaire 2020. Deze index wordt conform de uitgangspunten 
gehanteerd zolang die hoger is dan 2%. 
Verder wordt voorgesteld de OZB inkomsten met ingang van 2022 
verder te verhogen met het bedrag dat nodig is om een sluitende 
meerjarenbegroting te krijgen (€ 505.000,-) dit leidt tot een extra 
stijging van 5,56% bovenop de 2% die reeds is begroot. Bij het 
opstellen van de begroting 2021 wordt de benodigde extra stijging 
opnieuw bekeken en zo laag als mogelijk gehouden. 
 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 Een vastgestelde meerjarig sluitende programmabegroting  
2021-2024. 

 De ontwikkeling van de lokale lasten  
 
Trends en Ontwikkelingen bij dit programmaonderdeel 

 Herijking gemeentefonds 
Pas in december 2020 wordt bekend gemaakt wat per 2022 het 
effect is van de aanpassing van de verdeelmodellen sociaal domein 
en verder herijking van het gemeentefonds. 
De Minister heeft besloten dat de clusters van de algemene 
uitkering die geen betrekking hebben op het sociaal domein 
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opnieuw worden onderzocht. Ook wordt gekeken of er rekening 
gehouden gaat worden met overige eigen inkomsten zoals 
toeristen- en parkeerbelasting en of de verevening van de OZB 
aangepast gaat worden. Als dit door gaat kan dit voor onze 
gemeente grote financiële gevolgen hebben. 

 Gevolgen coronacrisis: 
Het is nu nog niet in te schatten of en zo ja hoeveel effect de 
coronacrisis heeft in 2021 op de opbrengsten parkeergelden en 
naheffingen en de toeristenbelasting. 
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WAT GAAT HET KOSTEN 

 
Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. 
 

  1 =1.000 korte omschrijving 2020   2021   2022   2023   2024   I/S 

fr aut 4 1 Mutaties kap lasten voor dit PO  0  N 0  N 53  N 51  N 34  N S 

fr aut 4 2 Tegenboeking mutaties omslagrente 366 N 176  N 177  N 28  V 14  V S 

kn aut 4 3 Vertrek mytylschool De Ruimte per september 2022 0    0    0    111  N 111  N S 

fr aut 4 4 Schatting, incidenteel nadeel toeristenbelasting i.v.m. corona 1.250  N 0    0    0    0    I 

fr aut 4 5 Schatting, incidenteel nadeel parkeerbelasting i.v.m. corona 1.750  N 0    0    0    0    I 

fr aut 4 6 Dividend BNG afwijking 235  N 0    0    0    0    I 

kn aut 4 7 OZB Stijging pNB 2,8% conform CEP mrt 2020 jr 2019 0    73  V 75  V 79  V 83  V S 

kn aut 4 8 Verlaging opbrengsten rioolheffing door gelijke stijging OZB 0    0    0    0    0    S 

kn aut 4 9 Cocensus begroting 2021 0    1  V 6  V 6  V 1  N S 

fr aut 4 10 Actualisatie inkomsten parkeervergunningen 246  V 251  V 257  V 262  V 267  V S 

kn aut 4 11 Actualisatie bijdrage BUCH n.a.v. de begroting 2021-2024 0    82  N 220  N 382  N 590  N S 

fr aut 4 12 BUCH budget doorschuiven van 2019 naar 2020 154  N 0    0    0    0    S 

kn aut 4 13 Aframen stelpost indexatie 0    510  V 510  V 510  V 510  V S 

kn nb 4 14 Ontwikkelbudget progr Dienstverlening, Nieuw Tij, eerste 3 thema's 0    31  N 32  N 32  N 33  N S 

kn nb 4 15 Ontwikkelbudget progr Dienstverlening, Nieuw Tij, 4e thema 0    90  N 93  N 96  N 98  N S 

kn nb 4 16 Pilot, ontwikkeling gemeente App  0    25  N 25  N 25  N 0    I 

kn nb 4a 17 Dekkend maken begrotingssaldo via OZB 0    0    505  V 515  V 525  V S 

 
 
4.1 Mutaties kap lasten voor dit PO  
Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met 
de mutaties in het investeringsschema. 
 
4.2 Renteboeking 
Dit betreft de tegenboeking van de mutaties in de omslagrente als 
onderdeel van de kapitaalslasten in de programmaonderdelen en 
de actualisatie van de rentetoerekening aan de reserves. Conform 
de BBV hoort de omslagrente tegen geboekt te worden totdat die 
saldoneutraal is. Dit omdat de gemeente aan totaalfinanciering doet  

 
en alleen de werkelijk te betalen rente op de leningen een effect 
heeft op het saldo. 
 
4.3 Vertrek mytylschool De Ruimte per september 2022 
Door het vertrek van De Ruimte vervalt het aantal leerlingen voor de 
Maatstaf (V)SO speciaal onderwijs per 2023. Dit zorgt voor een 
verlaging van de algemene uitkering met € 111.000,- per 2023. 
 
 
 



Pagina 47 van 51 
Kadernota 2021   Bergen, raad 30 juni 2020 

4.4 Schatting, incidenteel nadeel toeristenbelasting i.v.m. corona 
geschat € 1.250.000 (N) 
Betreft schatting, vooralsnog wordt iets minder dan de helft 
afgeraamd. Begroot 2020 is € 2.915.000,-. Onbekend is of en zo ja 
welk effect corona gaat hebben in 2021. Bij de firap 2020 wordt het 
nadeel voor 2020 geactualiseerd op basis van de dan bekende 
gegevens, uiteindelijk blijkt in jaarrekening 2020 wat het effect is 
geweest. 
 
4.5 Schatting, incidenteel nadeelparkeerbelasting i.v.m. corona 
geschat € 1.750.000 (N) 
Betreft schatting, vooralsnog wordt iets minder dan de helft 
afgeraamd. € -150K naheffingen en € -1,6 mln. heffingen. Begroot 
2020 is € 3.699.000,- parkeergelden en € 265.000,- naheffingen 
Onbekend is of en zo ja welk effect corona gaat hebben in 2021. Bij 
de firap 2020 wordt het nadeel voor 2020 geactualiseerd op basis 
van de dan bekende gegevens, uiteindelijk blijkt in jaarrekening 
2020 wat het effect is geweest. 
 
4.6 Dividend BNG afwijking 
Er staat € 425.000,- begroot, echter over 2019 is het dividend 
uitgekomen op € 190.492,-. 
 
4.7 OZB Stijging pNB 2,8% conform CEP mrt 2020 jr 2019 
In de meicirculaire wordt voor de actualisatie van de rekenfactor het 
Pnb(Prijs nationale bestedingen over 2019 gebruikt). In CEP 
(centraal economisch plan) van maart 2020 is dat 2,8%. Het beleid 
is dat dit percentage wordt gebruikt voor de stijging van de OZB 
voor het nieuwe begrotingsjaar, de jaren daarna wordt structureel 
2% per jaar opgenomen. 
 
4.8 Verlaging rioolheffing door verhoging OZB opbrengsten  
Al jaren wordt gesproken over de relatief hoge rioolheffing in 
Bergen. Dit komt onder andere door het grote aantal kilometers 
riool, het vele werk dat al is gedaan aan onderhoud en ontkoppeling 

regenwater en voor een deel doordat we nog extra rente (1,35% 
extra bovenop de 2% omslagrente) toerekenen aan riool. 
Voorgesteld wordt de toe te rekenen rente nu in een keer te 
verlagen naar de in 2020 geldende omslagrente van 2%. Het 
riooltarief kan hierdoor met € 41,- extra omlaag. Als we dit doen 
zonder andere inkomsten te verhogen kost dat € 700.000,- 
structureel. Het voorstel is om voor hetzelfde bedrag de 
opbrengsten OZB te verhogen. Voor de gemeentebegroting is dit 
dan budgetneutraal. Overall gezien zijn er geen extra inkomsten 
voor de gemeente, het betreft een verschuiving van opbrengsten 
rioolheffing naar opbrengsten OZB.  
Voor woningeigenaren/bewoners met een WOZ waarde tot circa 
€ 550.000,- betekent dit een lastenverlichting aangezien de daling 
van de rioolheffing ad €41,- hoger is dan de stijging van de OZB. 
80% van het totaal aantal woningen heeft een WOZ waarde lager 
dan € 550.000,-.  
Verder levert dit alle huurders een extra voordeel op van € 41,- 
aangezien zij geen OZB betalen maar wel de verlaging van de 
rioolheffing krijgen. Het nadeel voor een woning met WOZ waarde 
van € 2.000.000,- is € 105,-per jaar. Zie voor berekening van de 
gevolgen per WOZ waarde de bijlage bij het raadsvoorstel. 
 
4.9 Actualisatie bijdrage Cocensus 
Actualisatie bijdrage Cocensus op begroting 2021 en veder. 
 
4.10 Actualisatie inkomsten parkeervergunningen 
Betreft de actualisatie van de inkomsten aan de hand van de 
uitgegeven parkeervergunningen voor 2020.  
Aantal x tarief, berekent aan hand van de stand van de uitgegeven 
vergunningen per 16 april 2020. 
 
4.11 Actualisatie bijdrage BUCH n.a.v. de begroting 2021-2025 
Betreft de actualisatie van de bijdrage aan de werkorganisatie 
BUCH 2021-2024 conform de concept begroting BUCH. 
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4.12 Bijdrage BUCH 2020 
Betreft het aandeel conform de verdeelsleutel van Bergen in het 
totaalbedrag ad € 480.000,- dat binnen de werkorganisatie BUCH in 
2019 niet is besteed aan de omgevingswet € 317.000,- en DMS 
Zaaksysteem €163.000,-. Dit budget is onderdeel van het 
jaarrekeningresultaat van de jaarrekening 2019 van de BUCH en 
door verlaging van de bijdrage over 2019 die daaruit volgt ook van 
de gemeente. Dit budget wordt opnieuw aangevraagd voor 2020. 
Dit kan alleen op deze wijze omdat de BUCH geen reserves of 
resultaat mag hebben waardoor de BUCH dit niet zelf kan 
reserveren en via resultaatbestemming naar 2020 kan bestemmen. 
Dit is vorig jaar ook op deze wijze gebeurd voor andere budgetten. 
 
4.13 Aframen stelpost indexatie 
De stelpost indexatie wordt geheel ingezet voor dekking van de 
extra aanvragen. 
 
4.14 Programma Nieuw Tij 
Doorontwikkeling van de dienstverlening; met acties uit de 3 
ontwikkellijnen van de drie thema's van Nieuw Tij: Dienstverlening, 
Communicatie en Participatie. Het betreft nieuw beleid en wordt 
daarom bij de vier BUCH gemeenten aangevraagd. Het betreft de 
volgende acties: IO12 Live chat € 11.000, IO13 Chatbot, 
bijvoorbeeld voor het doorgeven van verhuizingen, € 45.000,- IO14 
brandportal team communicatie €17.000,-, IO15 klantmeting digitaal 
kanaal € 15.000,-, IO16 teksteditor € 8.000,-. 
In totaal €96.000 voor de vier gemeenten. Het bedrag wordt via de 
BUCH verdeelsleutel over de vier gemeenten verdeeld. Bergen 
32,69% Uitgeest 11,65% Castricum 34,40% en Heiloo 21,26% Voor 
Bergen is dat 32,69% van het totaal bedrag € 96.000,- voor 2021 en 
verder (inclusief indexatie). 
 
4.15 Programma Nieuw Tij - Thema Informatie:  
Met 3 ontwikkellijnen voor het analyseren en beheren van data. 
Zodat het eenvoudig raadpleegbaar en beschikbaar is voor het 

oplossen van maatschappelijke vraagstukken. En zodat de inwoner 
en ondernemer de regie kunnen voeren op hun eigen gegevens. 
Deze ontwikkellijnen zijn nieuw beleid en vragen om (extra), niet 
binnen de BUCH begrote, inzet van personeel. Met deze middelen 
wordt voorzien aan deze extra personele inzet ten behoeve van een 
datateam. Het betreft IO17 1fte Chief Data Officer FGR 10 
(€ 84.600,-) en IO18 2,5 FTE Datalabspecialist / data scientist in 
FGR 9 (€ 190.800,-). In totaal € 275.400,- voor de vier gemeenten. 
Het bedrag wordt via de BUCH verdeelsleutel over de vier 
gemeenten verdeeld. Bergen 32.69% Uitgeest 11,65% Castricum 
34,40% en Heiloo 21,26% Voor Bergen is dat 32,69% van het totaal 
bedrag € 275.400,- voor 2021 en verder (inclusief indexatie). 
 
4.16 Pilot, ontwikkeling gemeente App  
Programma Dienstverlening- Nieuw Tij: Bergen vraagt om lokale 
accenten met als voorbeeld het ontwikkelen van een gemeente 
App, waarmee de dienstverlening naar een hoger niveau gebracht 
wordt. Het doel van de App is dat we het voor de inwoners en 
ondernemers makkelijker maken. Met de ‘Bergen App’ krijgen 
inwoners bijvoorbeeld push berichten over het verlopen van hun 
waarde documenten, over ontwikkelingen in de wijk, uitnodigingen 
voor info avonden et cetera. Ook kan de App de ingang zijn voor het 
aanvragen van diverse producten en diensten. Het is een overall 
App waaronder bestaande apps hangen, zoals de Fixi app, de 
verkiezingsapp, de omgevingsapp etc. Met dit bedrag kunnen we 
een pilot starten en de mogelijkheden onderzoeken. We beginnen 
klein en breiden de app uit met verschillende functionaliteiten op 
basis van de wensen van inwoners en ondernemers en van het 
bestuur. Het gaat om een incidenteel ontwikkelbudget voor 
maximaal 3 jaar. 
 
 
 
 
 



Pagina 49 van 51 
Kadernota 2021   Bergen, raad 30 juni 2020 

4.17 Dekkend maken begrotingssaldo via OZB 
Om de begroting structureel sluitend te krijgen via de OZB is 
vooralsnog een verhoging van de OZB opbrengsten per 2022 nodig 
van € 505.000,- zijnde 5,65%. 
Na verwerking van de meicirculaire 2020 en de nieuwe mutaties die 
bij de begroting 2021 nog naar voren komen wordt bij het opstellen 
van de begroting 2021 de stijging zo laag als mogelijk gehouden. 
Daarnaast kan bekeken worden om eventueel nieuw beleid te 
schrappen als (gedeeltelijke) dekking van het tekort. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT MUTATIES INVESTERINGSKREDIETEN 
Onderstaand een overzicht van de mutaties op clusterniveau 
cluster 2020 2021 2022 2023 2024 

materieel 56.500 -58.000 0 0 26.700  

openbare ruimte -1.635.690 -668.800 2.488.800 0 0  

overige 11.000 -250.000 0 0 0  

recreatie -3.014.788 -3.861.679 6.966.467 0 0  

riool           

Totaal -4.582.978 -4.838.479 9.455.267 0 26.700  

De mutaties betreffen vooral een verschuiving tussen de jaarschijven van inkomsten en uitgaven betreffende de Beeck, fusie voetbal Egmond 
en herinrichting en 2e fietspad Eeuwigelaan. 
 
Nieuwe investeringen per cluster: 
cluster 2020 2021 2022 2023 2024 

materieel 0 0 0 0 20.400 

openbare ruimte 30.000 0 0 0 3.638.000 

overige 53.400 10.000 0 0 0 

recreatie 120.000 0 0 0 0 

riool 0 0 0 0 870.000 

Totaal 203.400 10.000 0 0 4.528.400 

De nieuwe investeringen bestaan uit: 
2020 Klein materieel voor de reddingsbrigade (overige), veldverlichting en hekwerk voor the Bears en werkzaamheden (recreatie) 

strandafgang Bergen aan Zee (openbare ruimte). 
2021 Zonnepanelen voor jongerencentrum de Wal, Sportlaan 7 (overige). 
2024 Dit betreft de investeringsbedragen voor de nieuwe jaarschijf 2024 vanuit de bestaande meerjarige onderhoudsplannen wegen, 

openbare verlichting en speelplaatsen (openbare ruimte), het gemeentelijk rioleringsplan (riool) en reddingsbrigaden (overige).  
Nieuw meerjarig investeringsoverzicht per cluster: 
cluster 2020 2021 2022 2023 2024 

materieel 375.000 0 0 0 47.100 

Openbare ruimte 11.379.030 4.446.000 6.026.800 3.555.000 3.638.000 

overige 1.564.400 2.119.000 0 0 0 

recreatie 4.055.722 2.022.804 8.306.467 195.000 0 

riool 2.866.817 1.030.000 1.100.000 810.000 870.000 

Totaal 20.240.969 9.617.804 15.433.267 4.560.000 4.555.100 
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BIJLAGE 2: STAND RESERVES 
Stand na jaarrekening 2019. 
 

Naam reserve rente Saldo Rente Storting Onttrekk. Saldo 

    31-12-19 2020 2020 2020 31-12-20 

Algemene reserve              

Algemene reserve  ja 35.945.600 718.912 3.016.500 542.336 39.138.676 

Weerstandsvermogen              

Bestemmingsreserves:             

Sociale woningbouw nee 419.536   0 0 419.536 

Reserve wijkgericht werken nee 74.174   0 0 74.174 

Reserve mantelzorgwoningen nee 125.000   0 0 125.000 

Risico reserve grote projecten nee 591.492   0 0 591.492 

Reserve handhaving 
recreatiewoningen 

nee 79.022   0 0 79.022 

Reserve bouwkosten en verhaal nee 0   550.000 0 550.000 

Reserve energietransitie nee 6.385   0 0 6.385 

Totaal bestemmingsreserves   1.295.609 0 550.000 0 1.845.609 

Totaal reserves   37.241.208 718.912 3.566.500 542.336 40.984.284 

 
 
 
 
 


