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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel
Onderwerp

Bergense aanpak Corona Steun en Herstel

Voorgesteld besluit
De raad besluit:
1. in het kader van Corona Steun en Herstel tot 1 juli 2021 een nieuw pakket aan
maatregelen (fase 5) vast te stellen;
2. hiervoor € 193.000, - euro te storten in de bestemmingsreserve herstelfonds corona en dit
ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021.
3. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
Geheimhouding

Nee

Ja
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RAADSVOORSTEL
INLEIDING
Op 12 januari 2021 zijn nieuwe maatregelen door de rijksoverheid afgekondigd in het kader
van corona. Scholen, horeca en niet essentiële winkels blijven dicht, de avondklok is
ingevoerd en we mogen minder bezoek ontvangen. Er was ook positief nieuws. Er is gestart
met vaccineren. Maar we zijn er nog niet. Het ziet ernaar uit dat de huidige lockdown in ieder
geval tot maart van kracht zal zijn.
In november 2020 heeft het college een besluit (BENW200625) genomen over het verlengen
van het steunpakket van maatregelen in het kader van corona (fase 4). Maatregelen vormen
een aanvulling op de maatregelen die door de rijksoverheid worden genomen ter
ondersteuning van getroffen groepen.
Ondanks de rijksmaatregelen geeft een deel van de getroffenen aan niet of onvoldoende
gesteund te zijn. Ondernemers zullen later in de problemen kunnen komen, omdat veel
maatregelen te maken hebben met het uitstel van betalingen (zoals bijvoorbeeld de
gemeentelijke belastingen).In dit 5e fase advies kijkt de gemeente naar collectieve
maatregelen die ten goede komen aan de dorpen en naar individueel maatwerk om
getroffenen te ondersteunen.
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
In dit voorstel wordt een vervolg gegeven op eerder genomen besluiten in het kader van
maatregelen voor steun en herstel in het kader van corona. Op 31 maart 2020 heeft de
gemeente de eerste lokale aanvullende maatregelen getroffen om ondernemers en
organisaties tegemoet te komen bijv. op het gebied van belastingen en leges (fase 2).
Op 6 mei 2020 is besloten drie maatregelen uit te werken waarmee aan huurders van
gemeentelijk vastgoed ruimte is gegeven. Ook is besloten tot de oprichting van een
economisch/maatschappelijk herstelfonds (inclusief een taskforce) om samen met de
inwoners, ondernemers en instellingen te werken aan het vinden van een nieuwe balans. En
met aan de ene kant maatregelen die opnieuw of verdere verspreiding van het virus
voorkomen en aan de andere kant herstel van economie en de gewenste maatschappelijke
samenleving (fase 3) beogen.
In november 2020 is een besluit genomen om de genomen maatregelen in eerdere fases te
verlengen (fase 4).
TOELICHTING OP HET VOORSTEL
De maatregelen fase 2, fase 3 en fase 4 zijn qua geldigheid afgelopen terwijl het COVID-19
virus nog volop aanwezig is en er vele beperkende maatregelen in de samenleving van
kracht zijn. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke maatregelen te verlengen en een aantal
nieuwe ondersteunende maatregelen te treffen.
Om te zorgen dat het economisch en maatschappelijk leven in Bergen blijft bestaan, is het
belangrijk om beide op diverse manieren te blijven ondersteunen met onder andere de
volgende maatregelen:
Voorgesteld besluit
De raad besluit:
1. in het kader van Corona Steun en Herstel tot 1 juli 2021 een nieuw pakket aan
maatregelen (fase 5) vast te stellen;
2. hiervoor € 193.000, - euro te storten in de bestemmingsreserve herstelfonds corona en dit
ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021.
3. de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
Fase 5 corona bestaat uit de volgende onderdelen:
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1) Financiële steun voor partijen met een maatschappelijke doelstelling
Landelijk worden veel extra financiële maatregelen ter beschikking gesteld om
organisaties te ondersteunen. Ondanks de landelijke maatregelen komen enkele
maatschappelijke partijen in de problemen. Hierbij kunt u denken aan kunst-, welzijn- en
sportaanbieders die door Corona leden verliezen en/of minder inkomsten hebben,
waardoor hun voortbestaan in gevaar komt. Het is van belang voor onze gemeenschap
om deze instanties in stand te houden. Zij kunnen de financiële problemen ook
gemotiveerd en onderbouwd met cijfers aantonen.
Criteria voor behandelen van de aanvragen. De aanvragen voldoen aan:
1. het weer op gang krijgen van de sociaal/maatschappelijk leven in brede zin;
2. gericht zijn op het collectieve belang in het publieke domein;
3. andere landelijke of andere gemeentelijke regelingen zijn niet van toepassing of niet
afdoende;
4. de gevraagde ondersteuning is niet direct (volledig) verkrijgbaar door andere eigen
maatregelen.
Natuurlijk speelt bij de beoordeling ook wetgeving en gelijkheidsbeginsel
Wijze van afhandeling / verantwoording:
Hieronder een voorstel hoe om te gaan met de aanvragen qua onderbouwing en
verantwoording:
aanvragen beneden de € 1000,00 worden voorzien van getekende verklaring
aanvragen tussen de € 1.000,- en € 5000, - motiveren met een verklaring en
financiële onderbouwing
aanvragen boven de € 5000, - motiveren met een verklaring, financiële
onderbouwing en afrekening/verantwoording achteraf.
Voorstel: De gemeente maakt een nieuwe regeling voor partijen met een
maatschappelijke doelstelling. De partij levert een gemotiveerde aanvraag aan met een
financiële onderbouwing waarbij wordt aangegeven dat de aanvraag veroorzaakt is door
corona. Ter ondersteuning wordt de jaarrekening over 2020 meegeleverd. Ter uitvoering
van deze maatregelen wordt een bedrag van € 100.000,- gevraagd in het Herstelfonds.
2) Task force economisch en maatschappelijk leven:
Binnen de gemeente zijn in 2020 drie aparte task forces gestart: Bergen, Egmond en
Schoorl. Verschillende acties vanuit de task forces zijn in verband met de sluiting van de
horeca en de lockdown uitgesteld. Zodra de mogelijkheden weer ruimer worden gaan
deze campagnes weer starten. Naast economische herstel zijn in 2020 middelen besteed
aan het maatschappelijk leven: veilig welkom in onze dorpen. Er zijn openbare toiletten,
bebording en gastvrouwen ingezet om een bezoek aan onze dorpen bewust en veilig te
laten verlopen. De verwachting is de situatie met beperkingen nog langere gaat
aanhouden.
Voor de uitvoering van de maatregelen in 2021 is de prognose dat nog een bedrag van in
totaal €100.000, - nodig is. Voor de task forces is nog een bedrag beschikbaar van
€62.000, - vanuit het Herstelfonds 2020. In 2020 is hiervoor door de raad €300.000, - ter
beschikking gesteld.
Voorstel: Voor de uitvoering van deze maatregelen vragen we een bedrag van €100.000,
-. Er wordt aan de raad in het herstelfonds een extra bedrag van €38.000, - gevraagd.
3) 1,5 meter samenleving BUCH werkgroep; bij elke nieuwe persconferentie van ministerpresident Rutte volgt een nieuwe ministeriële regeling. Vragen vanuit de maatschappelijk
over de mogelijkheden en onmogelijkheden komen na elke persconferentie op,
bijvoorbeeld rond evenementen en sport. Om deze vragen te beantwoorden worden
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collega’s ingezet die door corona minder werk hebben gekregen, zoals bijvoorbeeld de
collega’s die zonder corona de evenementenvergunningen afgeven.
Voorstel: Zolang de beperkingen spelen gaat de werkgroep 1,5 meter samenleving door.
4) TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties)
Eind vorig jaar is aangekondigd dat de twee eerdere regelingen TVS (Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties) en TASO (Tegemoetkoming
amateursportorganisaties) opnieuw worden opengesteld. TASO kan door de
sportaanbieders zelf worden aangevraagd.
Voorstel: De gemeente gaat de TVS opnieuw aanvragen. Het uitkeren van de
tegemoetkoming aan de gemeentelijke huurders gebeurt onder de voorwaarde dat de
gemeente deze tegemoetkoming ook heeft ontvangen van de rijksoverheid. Het kabinet
heeft voor deze regelingen 60 miljoen euro ter beschikking gesteld.
5) Tegemoetkoming evenementen
Er is nog veel onduidelijkheid over het weer kunnen faciliteren van evenementen door de
gemeente. Leidend in deze zijn de richtlijnen van de rijksoverheid. Een aantal
organisatoren vraagt op welke wijze de gemeente hun tegemoet kan komen. Hierbij
worden voorstellen gedaan voor een aangepast legesbeleid en een financiële
tegemoetkoming, omdat organisatie en sponsoren zwaar te lijden hebben onder corona.
Bij het schrijven van dit advies zijn alle evenementen nog verboden. Zodra er meer
duidelijkheid is over de mogelijkheden komt het onderwerp tegemoetkoming
evenementen weer op de agenda.
6) Verlenging verruiming terrassen tot 25-10-2021 mits passend binnen landelijke
richtlijnen.
In het voorjaar van 2020 is toestemming gegeven voor het uitbreiden van terrassen.
Hierbij is besloten om niet handhavend op te treden bij tijdelijke uitbreiding van horeca
met terrassen in verband met Corona. In oktober 2020 heeft het college besloten de
terrassen voor de winterperiode en voor het seizoen 2021 te gedogen onder
voorwaarden van een evaluatie moment.
Kort na het besluit van het college werd alle horeca via een rijksmaatregel gesloten.
Bedrijven hebben tot heden nog geen gebruik kunnen maken deze geboden
mogelijkheid. Een evaluatie is derhalve niet mogelijk.
De voorwaarden voor een tijdelijke uitbreiding van een terras zijn gelijk aan de gestelde
voorwaarden in 2020.
7) Steun MKB in aanvulling op landelijke steunmaatregelen:
Rijksmaatregelen
Er zijn vanaf het begin van de corona crisis voor ondernemers al veel landelijke
steunmaatregelen genomen. Het landelijke beeld is dat het aantal ondernemers in de
problemen fors aan het stijgen is. Het landelijke beeld is dat extra hulpvragen ontstaan
naar de gemeenten. Opvallend is dat deze (nog) niet bij de gemeente zijn
binnengekomen. Op 21 januari 2021 is een nieuw pakket aan extra steunmaatregelen
genomen. De rijksoverheid heeft onder andere de mogelijkheden voor de ondersteuning
aan ondernemers verruimd via de regelingen:
- De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is uitgebreid.
- De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is verlengd en kent
geen vermogenstoets.
- De TONK (Tegemoetkoming Overige Noodzakelijke Kosten) wordt een op de bijzondere
bijstand gebaseerde regeling die de gemeente gaat uitvoeren. Deze regeling is niet alleen
voor ondernemers maar breed voor alle inwoners van de gemeente met een financiële
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hulpvraag. De invulling van deze regeling is voorzien in de komende maand en werkt met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
Er is een aantal doelgroepen die mogelijk tussen wal en schip vallen. Dit betreft:
- Ondernemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zij worden volgens de
regels niet meer gezien als ondernemer. Vaak hebben deze ondernemers de
onderneming nodig als aanvulling op een klein pensioen;
- Ondernemers die minder dan 1250 uur in een jaar werken;
- Startende ondernemers die na half 2019 zijn gestart;
- Ondernemers met een partner net boven de TOZO grens.
Gemeentelijke dienstverlening
Het beeld is dat ondernemers niet weten welke regelingen er allemaal zijn, bij wie ze voor
die regelingen moeten/kunnen aankloppen en dat ze veel te laat bij schuldhulpverlening
aankomen. De gemeentelijke infrastructuur moet worden ingericht om de dienstverlening
aan ondernemers te harmoniseren. Dat vergt een duidelijke lijn van ondernemers met
een hulpvraag naar Halte Werk. Online kan een informatief gesprek aangevraagd
worden. https://www.haltewerk.nl/zelfstandigenloket. Het is zaak de bekendheid daarvan
te vergroten bij de ondernemers in de gemeente. Het organiseren van een fonds naast
het Bbz, waaruit naar analogie van het Bbz leningen kunnen worden verstrekt kan een
oplossing bieden voor ondernemingen die in de kern gezond zijn. Om hiervoor een
voorstel te kunnen doen is eerst meer inzicht nodig in de problematiek.
Vanuit EZ gedachte –het bedrijf en de werkgelegenheid overeind houden- is het voorstel
de ondernemer te ondersteunen met een breder advies waarin de vraag ‘Is de
onderneming in de kern levensvatbaar?’ centraal staat. Kan de ondernemer aanspraak
maken op andere middelen en leningen? Om ondernemers die in de kern gezond zijn te
kunnen ondersteunen, kan een advies- en ondersteuningstraject gestart worden. Deze
trajecten kunnen bij een externe partij worden uitgezet. Hiervoor wordt een extra budget
gevraagd van € 30.000,-. Hiervoor kunnen we ongeveer 20 ondernemers helpen.
Extra middelen voor gemeenten schuldhulpverlening
Binnen de gemeente is de Actie-agenda ‘Op weg naar een schuldenvrij Bergen’
vastgesteld. In deze agenda zijn twee pijlers benoemd die een link hebben naar
schuldhulpverlening. Pijler 2: ‘Op tijd erbij!’: het voorkomen van problematische schulden
is beter dan genezen. Vroegsignalering is een proactieve benadering van de inwoners
van de gemeente Bergen met beginnende financiële zorgen. En pijler 6: Covid-19 en
schuldhulpverlening’ Corona zorgt voor een nieuwe doelgroep binnen de
schuldhulpverlening. Deze nieuwe doelgroep krijgt extra aandacht binnen deze pijler.
Sociaal.nl voert voor de gemeente de schuldhulpverlening voor inwoners en
ondernemers uit. De raad heeft voor de uitvoering van deze Actie-agenda reeds
middelen ter beschikking gesteld.
Hiernaast onderzoekt de gemeente of ze extra kan faciliteren in het voorkomen daarvan.
De nieuwe WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) die vanaf 1 januari 2021 van
kracht is kan een hulpmiddel zijn om de schuldenlast bij ondernemers te verminderen en
ze bij de herstart van de economie een faire kans te geven zich uit de ondraaglijke
schulden te werken.
Heroriëntatie zelfstandigen
Naast de tijdelijke financiële ondersteuning vanuit de Tozo is het belangrijk dat
zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben, zich breder
oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten hen ondersteunen
bij heroriëntatie. Dit is onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling. Gemeenten
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krijgen daarvoor extra middelen waarmee ze samen met de zelfstandig ondernemers
inventariseren of, en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om
coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De Participatiewet biedt gemeenten
de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden.
Heroriëntatie Ondernemers wordt in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord/RPA
uitgevoerd in samenhang met de regionale crisisdienstverlening van werk naar werk.
Deze crisisdienstverlening wordt belegd bij regionaal mobiliteitsteams en wordt op dit
moment opgestart.
Met het heroriëntatietraject (loondienst of ondernemerschap) wordt beoogd dat
ondernemers niet blijven hangen in hun drang om de huidige werkzaamheden te blijven
uitvoeren, maar zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Hiermee wordt voorkomen
dat ondernemingen die nu niet (meer) levensvatbaar zijn en alleen nog staande worden
gehouden door financiële steun van de overheid, na afloop van deze steunperiode failliet
gaan. Tijdige bijsturing in een periode waarbij het inkomen (deels) is gegarandeerd kan
leiden tot nieuwe impulsen en ander werk. Dit kan zowel in loondienst als ook binnen een
andere branche zijn. De heroriëntatie op de arbeidsmarkt doen wij vanuit de regio samen
met het RPA-NHN.
Er is recent een enquête uitgezet onder ondernemers in de arbeidsmarktregio die TOZO
hebben ontvangen om te weten aan welke hulp er behoefte is (coaching, advies, bij- of
omscholing, schuldhulpverlening). Op dit moment worden in RPA verband de kaders
uitgewerkt in een Projectplan crisisdienstverlening zelfstandigen. De arbeidsmarktregio
ontvangt middelen voor crisisdienstverlening en voor het opzetten van mobiliteitsteams
en een ontschot budget voor het begeleiden van mensen van werk naar werk en het
aanbieden van instrumenten.
Voorstel: de gemeente zet sterk in op het communiceren over de regelingen en de routes
die ondernemers kunnen volgen om hulp te krijgen.
Om ondernemers die tussen wal en schip dreigen te vallen te adviseren en te
ondersteunen wordt binnen het herstelfonds een budget gevraagd van € 30.000, -.
8) Maatwerk bij gemeentelijke belastingen
Innen van gemeente belastingen.
Maatwerk toe te passen bij het innen van de gemeentelijke belastingen voor diegene
waar de nood hoog is. Cocensus geeft aan dat er geen significant afwijkend
invorderingsresultaat waarneembaar is ten opzichte van voorgaande jaren waar het om
aanslagen gemeentelijke belastingen gaat. Hierbij is ook vastgesteld dat het
betaalgedrag van ondernemers ondanks de huidige problemen goed is en niet afwijkt van
andere jaren. Bij Cocensus is in overleg met de belastingplichtige bij betalingsproblemen
maatwerk mogelijk. Daarbij wordt coulant omgegaan met betalingstermijnen en
vervaldata.
Voorstel: Verlengen van de maatwerkmaatregel voor het innen van gemeentelijke
belastingen tot 1 juli 2021.
Precario: Bij de raadsvergadering van 28 januari 2021 is een motie besproken inzake het
tegemoetkomen voor de kosten van precario. Het college werd opgedragen om de
aanslag precariobelasting over 2019 te compenseren door een uitname uit het lokale
Covid 19 fonds en hiermee tegemoet te komen aan een (eenmalige) verlichting van de
lastendruk voor ondernemers. Voor deze motie was geen meerderheid in de raad.
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Het verzoek tot niet uitvoeren van de verordening precariobelasting is geen optie. Bij
intrekken van de verordening vervallen ook de incidentele precario (zoals bijvoorbeeld
het plaatsen van een bouwkeet) en de precario voor supermarkten. Hiermee worden
partijen tegemoetgekomen die de gemeente niet beoogd extra te helpen.
Het enige alternatief dat resteert, is een tegemoetkoming vanuit een nood- of
herstelfonds voor ondernemers die in financiële nood zijn. Er moet een gemotiveerde
aanvraag worden ingediend, waarbij bijvoorbeeld verwezen wordt naar een vermindering
van de omzet door de gedwongen sluiting van de terrassen. De aanvraag moet
onderbouwd worden met een jaarrekening van 2020.
In totaal zijn de jaarlijkse precario opbrengsten ongeveer € 116.000, -. Een deel hiervan
is precario van essentiële winkels. De precario voor de terrassen bedraagt € 75.000, -.
Niet alle ondernemers doen een aanvraag voor een tegemoetkoming in de
precariolasten. Dit blijkt uit ervaringen van Castricum en Uitgeest. Zij hebben deze
mogelijkheid al eerder gegeven.
Voorstel: de gemeente komt ondernemers tegemoet in de opgelegde precariolasten door
een tegemoetkoming in te richten vanuit het Herstelfonds. Deze tegemoetkoming kan
voor alle nog op te leggen aanslagen (dus ook oude jaren). Om in aanmerking te komen
voor deze tegemoetkoming dienen ondernemers een gemotiveerde aanvraag in.
Onderbouwd met een jaarrekening over 2020. Voor dit deel binnen het Herstelfonds
vragen we een extra bedrag van € 25.000, -.
9) Parkeren: Bij de raadsvergadering van 28 januari is een motie ingediend met betrekking
tot afschaffen betaald parkeren in en rond winkelstraten van de kernen Bergen en
Schoorl in de maanden februari en maart 2021/Corona. Voor deze motie was geen
meerderheid in de raad.
Vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid is het niet opportuun om op dit onderwerp
een ingreep in te doen. Het beoogde effect ter ondersteuning van de ondernemers is niet
bewezen en het brengt enorm veel extra werkzaamheden met zich mee voor de
organisatie qua communicatie en het aanpassen van bebording en parkeerautomaten.
Hiernaast zijn er andere negatieve gevolgen bij een dergelijke maatregel: parkeren van
recreatieve bezoekers en/of winkelpersoneel op parkeerplaatsen die voor
winkelbezoekers zijn bedoeld. Ook is bij schrijven van dit advies nog onbekend tot
wanneer de lockdown voortduurt.
Eén van de doelstellingen die we willen bereiken is het spreiden van bezoekers. Het
huidig betaald parkeren is ook op deze manier ingericht. Door middel van betaald
parkeren wordt de parkeerdruk gereguleerd. Voor 10.00 uur en na 19.00 is het vrij
parkeren
Voorstel: Niet vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid een maatregel voor parkeren te
treffen in het kader van steun en herstel corona op het gebied van parkeren.
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
Het voorstel is een vervolg op het reeds eerder genomen besluit over een pakket aan steunen herstel maatregelen in het kader van corona. De inhoud is afgestemd met de
verschillende vakdisciplines betrokken bij corona.
1)Huur- en pachtkwijtschelden gemeentelijke huurders
In de 3e fase heeft de gemeente richting al haar huurders een tegemoetkoming gedaan van
maximaal € 2000,-. Dit betrof zowel de maatschappelijke huurders als de commerciële
huurders (zoals strandpaviljoens). Deze tegemoetkoming zouden we in deze fase nog een
keer kunnen doen. Echter zijn na de tegemoetkoming door de gemeente door
rijkssteunmaatregelen voor verschillende doelgroepen getroffen. Sommige partijen komen
hierdoor prima uit. Andere partijen lopen nog steeds tegen tekorten aan. Deze partijen
kunnen met de voorgestelde maatregel alsnog extra steun krijgen.
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Voor commerciële huurders ligt dit anders. Er zijn veel rijksmaatregelen genomen om deze
partijen te ondersteunen. Commerciële partijen die alsnog in de problemen komen, kunnen
ondersteuning vragen zie 7). Door commerciële gemeentelijk huurders nogmaals te steunen,
krijg je ongelijkheid met niet gemeentelijke huurders.
8) Precario: overwogen kan worden om alle precario-belasting te compenseren. Deze
compensatie komt dan ook terecht bij bedrijven die de compensatie niet nodig hebben, zoals
supermarkten.
9)Parkeren; Overwogen is om een maatwerkmaatregel te treffen. Op welke wijze worden
ondernemers tegemoet gekomen om een bezoek aan de dorpen aantrekkelijker te maken?
Bijvoorbeeld door het invoeren van vrij parkeren tot 12.00 uur, of alleen betaald parkeren in
de weekenden voor een aantal maanden.
Het is niet bewezen dat verruiming van betaald parkeren ook leidt tot een positieve bijdrage
voor onze ondernemers. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de lockdown beëindigd
wordt. Vanaf maart (Pasen)/ april begint in onze dorpen ook het toeristische seizoen weer.
Betaald parkeren is dan een instrument om het parkeren in de toch al drukke dorpen te
reguleren. Hierom is niet gekozen voor dit alternatief.
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
Binnen de BUCH zijn vergelijkbare adviezen gemaakt, rekening houdend met de lokale
omstandigheden. De maatregelen sluiten aan bij de maatregelen waartoe omliggende
gemeenten ook besluiten, zo ook de verlenging.
RISICO’S
Financieel
Het risico bestaat dat de vrijgemaakte middelen niet voldoende zijn om alle positief
beoordeelde vragen te kunnen voldoen. Uw raad wordt hierover tijdig geïnformeerd en in de
gelegenheid gesteld daarop te anticiperen.
Ambtelijke capaciteit
De uitvoering van de maatregelen en het bieden van ondersteuning lokaal in brede zin doet
een zwaar beroep op een deel van de ambtelijke organisatie. Binnen de BUCH
werkorganisatie wordt gekeken naar een haalbare en betaalbare verdeling van beschikbare
middelen. Dit kan betekenen dat regulier werk ‘even’ blijft liggen, maar er wordt ook
nadrukkelijk hulp gezocht bij andere afdelingen en op sommige plaatsen extern.
FINANCIËN
In het Herstelfonds Corona van de gemeente Bergen is nog € 62.000, - aanwezig.
Via dit advies vragen we een extra storting van € 193.000, - in deze reserve aan voor de
uitvoering van het 5e fase corona Steun en Herstel pakket.
Deze storting gaat ten laste van het begrotingssaldo 2021.
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Deze aanvraag bestaat uit:
Onderwerp
1 Financiële steun voor partijen met een maatschappelijke
doelstelling
2 Herstelfonds economisch en maatschappelijk leven
7 Steun MKB in aanvulling op landelijke steunmaatregelen
8 Precario
Totaal

Totaal
€ 100.000
€ 100.000
€ 30.000
€ 25.000
€ 255.000

Net als de Corona fase 3 Steun en Herstel- maatregelen wordt de raad regelmatig van de
voortgang op de hoogte gehouden.
Onderbouwing aanvragen
Waarom de onderbouwing met crisisbegroting vervangen door onderbouwing met
jaarrekening?
Voor het goed kunnen beoordelen van de crisisbegrotingen 2021 moet worden gekeken naar
het laatste “normale” jaar, = vergelijkbare cijfers 2019. Waarbij de vergelijkingswaarde al
minder is, want deze zijn inmiddels twee jaar oud en het is onbekend hoe de ontwikkelingen
zouden zijn geweest indien 2020 wel een normaal jaar zou zijn geweest.
Een onderbouwde aanvraag met jaarcijfers over 2020 dient hetzelfde doel als de eerdere
crisisbegroting en voorkomt extra werk voor aanvrager.
Waarbij met een onderbouwing wordt bedoeld:
Wat is het verwachte tekort over de periode 1 januari tot 1 juli 2021
Onderbouwing van dat tekort en een toelichting waaruit blijkt dat dit tekort het gevolg
is van Corona en geen andere reden heeft.
De mate waarin in het tekort rekening is gehouden met andere, voorliggende
maatregelen.
En vervolgens ook standaard de jaarrekening/cijfers 2020 als het gaat om het
beoordelen van het nog aanwezige vermogen, dus in hoeverre in staat om tekort zelf
op te vangen.
Verantwoording
Uitgaven in het kader van het Herstelfonds worden ook deze fase 5 periodiek aan u
verantwoord.
DUURZAAMHEID
Het is voor de gemeente duurzaam om te investeren in de economie en het maatschappelijk
leven. De gemeente wordt hierdoor aantrekkelijker voor inwoners, ondernemers en
bezoekers.
PARTICIPATIE
Bij de maatregelen in het Herstelfonds wordt nauw samengewerkt met de verschillende task
forces uit de dorpen. Met deze maatregelen en mogelijke toekomstige maatregelen geven
we een antwoord op vragen die gesteld worden vanuit de samenleving van Bergen.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Na instemming met dit voorstel worden de individuele acties verder uitgerold. Een aantal
zaken zonder financiële consequenties wordt ook al zonder instemming verder uitgerold,
zoals het informeren van ondernemers over regelingen en het aanvragen van de
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties.
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U wordt apart geïnformeerd over de uitgaven binnen het Herstelfonds van 2020 via de
nieuwsbrief aan de raad. Over uitgaven en genomen acties binnen het Herstelfonds van
2021 wordt u periodiek geïnformeerd via de nieuwsbrief aan de raad.
BIJLAGEN
- begrotingswijziging
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Op 25 juni 2020 heeft de raad een besluit genomen (RAAD200058) Coronamaatregelen fase
drie.
Op 6 november 2020 heeft het college de eerder genomen maatregelen te verlengen in,
Corona Steun en herstel maatregelen fase 4. Hierbij is tevens besloten: in te stemmen met
de werkwijze voor het aanvragen van de regeling TVS (Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties) en maatwerk toe te passen bij het innen van de
gemeentelijke belastingen voor diegene waar de nood hoog is.
Op 20 oktober 2020 heeft het college een besluit genomen over de gedoogtoestemming voor
de tijdelijke uitbreiding van terrassen: In te stemmen met de voorgestelde werkwijze om
toestemming te geven voor tijdelijke uitbreiding van terrassen in 2021 in verband met Corona
bij gelijke omstandigheden als in 2020 voor de periode 15 maart 2021 tot 25 oktober 2021.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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