
Tweede Beleidsrapportage Bergen 2021

Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.

Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.

Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend. 

1A Inwoners en Bestuur Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken 2e beleidsrapportage Portefeuillehouder Behandelend team/domein

1a 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.

De participatieverordening en het participatiebeleid 

zijn vastgesteld. In het participatiebeleid zijn 

spelregels opgesteld voor de samenwerking met 

inwoners. Er is helderheid over rollen en 

verwachtingen.

Arend Jan van den Beld
 domein Bedrijfsvoering/ team 

Regie

We werken aan een openbare participatiekalender 

waarbij we zicht hebben op alle initiatieven waarbij 

participatie een rol speelt.

De (digitale) instrumenten die beschikbaar zijn voor 

E-participatie zetten we frequent in. 

Opzetten data-team De werving van de data-analisten is succesvol 

afgerond. Er zijn 3 nieuwe collega's per september 

beschikbaar en vormen samen met de 

geospecialisten de 'datatgroep'. Na hun start leggen 

we ze o.a.datavraagstukken m.b.t. dienstverlening 

voor. 

Erik Bekkering / Arend Jan 

van den Beld 
Inwoners en ondernemers

Initiatief van Bergen: 

MijnBergen app, een 

persoonlijk digitaal 

klantportaal om pro-actief 

informatie te delen over de 

buurt/ omgeving van de 

inwoner.

De leverancier is de MijnBergen app aan het 

bouwen op basis van het prototype. Implementatie 

MijnBergen app Q4 2021, met een 

communicatietraject om de app en de nieuwe 

contactkanalen te promoten.

Burgemeester/Arend Jan 

van den Beld

 domein Bedrijfsvoering/ team 

Regie

1b 1B Samenleven Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken 2e beleidsrapportage
Portefeuillehouder Behandelend team/domein

Wonen en Zorg. Vraagstukken rondom 

Wonen en Zorg komen in 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? 

 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.

Er is een projectleider/beleidsadviseur aangesteld 

per 1 mei 2021. De bestuurlijke opdracht  is 

vastgesteld voor de vier BUCH-gemeenten. Antoine 

Tromp treedt op als opdrachtgever namens de vier 

gemeenten.  Voor Bergen-Binnen is in PACT-

verband een traject opgestart voor een uitgebreide 

analyse en mogelijke woonzorgaraangementen voor 

ouderen met een zorgvraag. Er zijn twee projecten 

voor geclusterd wonen in voorbereiding. Toewijzing 

van in totaal 24 zelfstandige woningen voor ouderen 

met een zware zorgvraag. Ism Magenta Zorg in 

Bergen Binnen.  En het Thuishuisproject in Schoorl. 

Een woongroep voor 6 of 7 voor (eenzame) 60+ in 

de sociale huursector. Ook wordt op korte termijn 

een eengezinswoning ter beschikking gesteld voor 

AMV-ers die 18 worden en moeten uitsromen uit 

hun verblijf. Bij al deze projecten  werken we 

samen met Kennemer Wonen

Antoine Tromp Samenleven - Beleid

In het formatieakkoord Nieuw Vertrouwen 

is aandacht voor armoedeproblematiek.De 

gemeenteraad wil inzetten op verminderen 

van armoede- en 

schuldenproblematiek.Hiervoor is de actie-

agenda "Op weg naar een schuldenvrij 

Bergen" door het college vastgesteld met 

een looptijd van vier jaar.

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 / (landelijke) 

convenanten.

De VNG (Vereniging 

Nederlandse Gemeenten) 

adviseert gemeenten om een 

coördinator gemeentelijk 

schuldendomein in te zetten. 

Voor de implementatie en 

borging van de Actie-agenda 

Bergen op weg naar een 

schuldenvrije gemeente, 

wordt een regisseur 

schuldhulpverlening 

aangesteld. 

De wijziging van Verordening sociaal domein is 

door de raad vastgesteld. Mede door de 

ontwikkelingen rondom het nieuwe 

Participatiebedrijf (SORA) is vertraging ontstaan in 

het vaststellen van de bestuursopdracht 

schuldhulpverlening. 

Het eindrapport 'Bouwen aan SORA' wordt in Q3 

2021 voor besluitvorming aangeboden aan het 

college.

De bestuursopdracht wetswijzingingen 

schuldhulpverlening wordt daarna ter 

besluitvorming  aangeboden aan het college. Acties 

die voortvloeien uit de wetswijzingen 

schuldhulpverlening die in de tussentijd opgestart 

kunnen worden, zijn/worden (stapsgewijs) 

opgestart. 

Klaas Valkering Samenleven - Beleid

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.

Inburgering

Wij ontwikkelen in samenspel 

tussen inwoners, bestuur en 

(maatschappelijke) 

organisaties een integraal 

samenhangend aanbod voor 

inburgeringsplichtigen.

De nieuwe Wet inburgering treedt definitief in 

werking op 1 januari 2022. Nadat de Wet 

herhaaldelijk is uitgesteld, is de inwerkingsdatum 

nu definitief.  De komende tijd gaan we verder met 

de voorbereidingen. Antoine Tromp Samenleven - Beleid

Erik Bekkering / Arend Jan 

van den Beld 

Domein 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 zorgen dat we de juiste 

data verzamelen, analyseren 

en beschikbaar stellen voor 

maatschappelijke 

vraagstukken. De kennis die 

we hiervoor nodig hebben, 

halen we in huis. Tevens zijn 

er voldoende 

participatiemiddelen 

beschikbaar.

We geven invulling aan de ambitie ten 

aanzien van samenwerking met inwoners 

zoals aangegeven in het formatieakkoord 

‘Nieuw Vertrouwen’ (2019). Hierin streven 

we ernaar het vertrouwen in de lokale 

democratie te verbeteren. Er wordt gewerkt 

volgens een helder 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. De notitie 

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.



4. Herbouw & 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.

De Beeck  zit aan het einde 

van 2021 in de afbouwfase 

zodat deze in het 2e kwartaal 

van 2022 in gebruik genomen 

kan worden. Eind 2021 is 

gestart met de herinrichting 

van de omgeving van De 

Beeck waarbij het 

parkeerterrein van De Beeck 

volledig opnieuw wordt 

aangelegd met extra 

parkeerplaatsen.

De bouw van MFA De Beeck verloopt vooralsnog 

conform planning, maar de situatie op de 

bouwmarkt met tekorten aan bouwmaterialen, lange 

levertijden en navenant grote prijsstijgingen zet de 

planning onder druk. De terreininrichting zit 

momenteel in de schetontwerpfase en zal in 

september-oktober 2021 tot op bestekniveau 

worden uitgewerkt. De aanbesteding is gepland in 

november-december 2021, de voorbereiding en 

realisatie in het 1e en 2e kwartaal van 2022

Klaas Valkering RO/Beleid en Vastgoed

5. Nieuw beleidsplan naleving sociaal 

domein

Om te voorkomen dat inwoners en 

zorgaanbieders verkeerd of oneigenlijk 

gebruik maken van voorzieningen dienen 

we maatregelen te nemen en richting te 

bepalen welke stappen we ondernemen bij 

onregelmatigheden. In het beleidsplan staat 

het bevorderen van de rechtmatige 

uitvoering van deze wetgeving centraal.

5. Beleidsplan Naleving 

sociaal domein

In 2021 geven we uitvoering 

aan het bijbehorende 

actieplan. We investeren meer 

in preventieve maatregelen 

om fraude te voorkomen, 

intensiveren samenwerking en 

kennisdeling zo wel lokaal als 

regionaal en we nemen 

repressieve maatregelen bij 

fraude.

Per 1 mei is de toezichthouder Jeugd/Wmo gestart 

voor de 4 gemeenten. Gezien de ontwikkelingen 

rondom het nieuwe Participatiebedrijf (SORA) en 

besluitvorming rondom de beheersmaatregelen 

Jeugd/Wmo wordt een pas op de plaats gemaakt 

voor wat betreft het beleidsplan. De hiervoor 

genoemde ontwikkelingen hebben gemaakt dat het 

plan nog niet vastgesteld kan worden. Het 

beleidsplan moet opnieuw tegen het licht gehouden 

worden. Hiervoor wordt een (nieuwe) opdracht 

opgehaald bij de bestuurders in september 2021. 

De reeds ontvangen input van de adviesraad 

sociaal domein wordt hierin meegenomen.

Antoine Tromp Samenleven - Beleid

1c 1C Kerngericht en ondersteunend Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken 2e beleidsrapportage
Portefeuillehouder Behandelend team/domein

Zie programmaonderdeel 1A.

De programmaonderdelen 1A. bestuur en 

ondernemers en 1C. kerngericht en 

ondersteunend van programmaonderdeel 

1A

zijn vanwege de grote verwevenheid van 

beide aspecten in het formatieakkoord 

beleidsmatig samengevoegd in 

programmaonderdeel 1A.

Bedrijfsvoering/team regie

1d 1D Een veilige gemeente Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken 2e beleidsrapportage
Portefeuillehouder Behandelend team/domein

Integraal Veiligheidsbeleid.We 

gaan de door de raad 

vastgelegde speerpunten in 

het Integraal Veiligheidsbeleid 

gemeente Bergen 2019 – 

2022 nader uitwerken en 

omzetten in concrete plannen, 

activiteiten en interventies. 

Ook gaan we deelnemen aan 

de relevantie projecten die 

vanuit het regionaal Integraal 

Meerjarenbeleidsplan 

Veiligheid 2019 – 2022 

worden geïnitieerd. Wel wordt 

de waarschuwing afgegeven 

dat de taken in het kader van 

de bestrijding van Covid19 

zijn belegd bij de 

burgemeester en OOV 

(openbare orde en 

veiligheid)en dat deze taken 

de agenda bepalen. De inzet 

voor de uitvoering van het 

Integraal Veiligheidsbeleid is 

aanzienlijk beperkt door de 

Covid19 opgave.

Deze werkzaamheden blijven structureel. COVID 

en de daarbij behorende maatregelen blijven nog 

steeds de reguliere werkprocessen van het team 

Openbare Orde en Veiligheid (OOV) overheersen.                                     

Op het moment van schrijven van deze tweede 

beleidsrapportage zitten we in de vierde corona-

golf. Onzeker en onvoorspelbaar is of in het najaar 

2021 en 2022 COVID-19 of een variant nog steeds 

van grote invloed is op onze maatschappij.                                                                                                                                     

In het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie zijn alle 

burgemeesters in de regio NH akkoord gegaan om 

het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid Politie 

(IMV) met een jaar te verlengen tot 2023. Op deze 

manier is het IMV beter afgestemd op de 

raadsperiodes en de verkiezingen. Het Integraal 

Veiligheidsbeleid (IVB) van Bergen volgt deze lijn. 

Er volgt een separaat voorstel aan u om de IVB-

periode met een jaar te verlengen. 

Burgemeester Domein RO, Team THV

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.

(Gedeeltelijk) thuiswerken lijkt de nieuwe norm te 

worden. En dit lijkt een positieve invloed te hebben 

op het terugdringen van woninginbraken en 

fiets/brommerdiefstallen. De aantallen zijn (nog) 

laag. De meldingen van burenruzies zijn verder 

toegenomen en de meldingen over personen met 

verward gedrag zijn verminderd. Een kleine groep 

individuen blijft echter veel inzet vragen van OOV 

en onze (veiligheids)partners.                                 

Burgemeester Domein RO, Team THV

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.

Door de COVID-maatregelen zijn het 

jongerencentrum, de horeca en de 

sportverenigingen langere tijd dicht geweest of 

waren zij beperkt toegankelijk. Deze vorm van 

beperking heeft veel gedaan met jongeren. De 

gevolgen worden steeds zichtbaarder. Samen met 

de jongerenwerkers, collega's van Samenleven en 

OOV wordt gewerkt aan een plan om de jongeren 

hierin te ondersteunen. De uitslag van de 

Jongvolwassenmonitor wordt in het najaar 

verwacht. Bergen is vertegenwoordigd in de 

regionale projectgroep 'Criminele Aanwas'. Dit 

project heeft recent een rapport opgeleverd met een 

beschrijving van de regionale problematiek van 

jongeren in de drugscriminaliteit.

Burgemeester, A. Tromp
Domeinen Samenleven en 

RO, Teams beleid en THV

Personen met verward gedrag 

In het kader van de Wet 

verplichte ggz (geestelijke 

gezondheidszorg) 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.

De werkzaamheden zijn structureel en inmiddels 

opgenomen in de reguliere werkzaamheden.  

Burgemeester
Domeinen Samenleven en 

RO, Teams Beleid en THV

De gemeente nog veiliger maken én daar 

waar mogelijk meer gaan inzetten op 

preventie.



Ondermijning De 

bewustwording van 

ondermijningspraktijken wordt 

verder vergroot. Zowel intern 

(medewerkers) als extern 

(inwoners en ondernemers). 

Het Bibob beleid is aangepast. 

Een Bibobcoördinator gaat 

starten 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 onder andere 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. 

1) Maatschappelijke weerbaarheid: begin 2022 

moet elke gemeente een beleid op het gebied van 

Mensenhandel hebben. Door uitval van de regionale 

projectleider is de voorbereiding verschoven naar 

het najaar. Voor het Bestuurlijk toezicht 

prostitutie/mensenhandel wordt momenteel gewerkt 

aan een inrichtingsplan. De kosten bedragen € 

7.500,- per jaar. Dit bedrag wordt opgenomen in de 

Begroting 2022. Per 1 juli is het contract met Meld 

Misdaad Anoniem met een jaar verlengd. De kosten 

kunnen worden gedekt uit het reguliere OOV-

budget.  De projectgroep heeft de interventies 

escape game 'Foute Centen' en de website 'Deal 

with it' opgeleverd. Ook participeert Bergen in de 

regionale cybercrime-projecten 'Geldezel' en de 

publiekscampagne 'Het slachtoffer spreekt'.                                                              

2) Bestuurlijke weerbaarheid: door de corona-

ontwikkelingen is nog niet gestart met het in kaart 

brengen van de screeningprocessen op het gebied 

van integriteit. Wel heeft OOV meegedacht in de 

ontwikkeling van de nieuwe Gedragscode voor 

raadsleden 2021.                       3) De 

werkzaamheden inzake Interne weerbaarheid van 

de Werkorganisatie BUCH staan gepland voor 

december 2021.  

Burgemeester Domein RO, Team THV

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 hier veel partijen bij 

betrokken zijn. We zijn in 

gesprek over de 

mogelijkheden die er wél zijn 

en sturen aan op een aantal 

controles op snelheid en 

geluidsoverlast.

Naast de reguliere werkzaamheden om de 

verkeersveiligheid te vergroten heeft de politie de 

afgelopen periode regelmatig verkeerscontroles 

uitgevoerd waarbij extra aandacht is besteed aan de 

motoren(geluids)overlast. Ook is veel toezicht 

geweest van BOA's, politie en toezichthouders op 

de zogenaamde 'autospotters' in het centrum van 

Bergen. Burgemeester, E. Bekkering

Domeinen Beheer Openbare 

Ruimte en RO, Teams Beleid 

en THV

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.

Voor het project Brandveilig Leven staan voor het 

najaar weer huisbezoeken gepland. De opleiding 

van de brandweerassistenten is inmiddels afgerond. 

De brandweerpost Bergen krijgt 3 

brandweerassistenten erbij, Groet 7 en Schoorl 5. 

In september worden de eerste proefvluchten 

uitgevoerd boven het Schoorlse duingebied met de 

drones. In juni en juli zijn er drie kleine duinbranden 

geweest. Samen met de Veiligheidsregio NHN heeft 

de gemeente preventief gecommuniceerd over 

brandgevaar in de duinen. 
Burgemeester Domein RO, Team THV

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. 

De huidige integrale werkwijze 

inzake de voorbereiding van 

evenementen wordt 

voortgezet. Deze werkwijze 

draagt bij aan een veilig 

verloop van evenementen.

De horeca is weer (gedeeltelijk) open met 

inachtneming van de Coronamaatregelen. Ook 

wordt weer gebruik gemaakt van de 

Coronaterrassen. De kleine evenementen kunnen in 

aangepaste vorm doorgaan. De steeds wisselende 

Coronamaatregelen vergen veel inzet. Ook de 

beoordeling van de verplichte Coronaplannen bij 

evenementen kosten meer tijd. Het extra toezicht 

dat wordt ingehuurd om jeugdoverlast en overlast 

op de stranden te voorkomen/verminderen wordt 

ook ingezet in de uitgaansgebieden. Dat toezicht, 

samen met dat van de BOA's en politie zorgt voor 

een verhoging van de veiligheid.  

Burgemeester
Domein RO, Teams THV en 

Vergunningen

2a 2A Cultuur, recreatie en toerisme Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken eerste beleidsrapportage Portefeuillehouder Behandelend team/domein

Cultuurnota 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.

Sinds de vaststelling van de cultuurnota en de 

plannen voor de profesionalisering van 

Kranenbrugh op 8 april door uw raad, zijn een 

aantal zaken uitgevoerd en een aantal in 

voorbereiding voor later in het jaar. Inzake de 

cultuurnota zijn de wijzigingen in de structurele 

subsidies doorgevoerd. De uitwerking van de 

nieuwe subsidieregelingen worden voorbereid. 

Inzake Kranenburgh is de lening uit 2013 

ingetrokken en de toegekende subsidie aangepast. 

Ook is er onderzoek gedaan vanuit oogpunt 

strategisch vastgoed beleid naar het depot 

Berkenlaan en heeft het college het besluit 

genomen om dit cultuurhsitorisch depot niet te 

verhuizen naar het nieuwe depot (Boekelemeer). 

Antoine Tromp Samenleven

Erfgoed Verbeteren van de 

vindbaarheid van informatie 

voor monumenteigenaren en 

geïnteresseerden.

De internetsite is voor erfgoed opnieuw ingericht. 

De bezoeker vindt doelgerichte en relevante 

informatie over monumenten en regelgeving 

omtrent erfgoed.

Arend Jan van den Beld BV

Erfgoed Wij gaan verder met de 

dialoog met kerkeigenaren en 

stakeholders voor een 

kerkenvisie om zicht te krijgen 

op toekomstige 

instandhoudingsproblemen 

van de beeldbepalende 

kerkgebouwen.

Een BUCH-brede dialoog met kerkeigenaren is 

gestart. Ontdekken wat de bedreigingen en kansen 

zijn van kerken vanwege terugloop kerkleden voor: 

cultuur, toerisme, verduurzaming, herbestemming, 

sociaal-maatschappelijke rol: 

eenzaamheidsbestrijding, voedselbank, taalhuis. De 

raad zal eind 2021 geïnformeerd worden over de 

stand van zaken. 

Arend Jan van den Beld BV

Marketing en gastheerschap Er wordt gefaseerd uitvoering 

gegeven aan een stappenplan 

dat samen met de 

ondernemersvereniging-en 

wordt opgesteld om de 

marketing en het 

gastheerschap voor de hele 

gemeente vorm te geven.

De uitvoering van het marketingplan en het daarbij 

behorende budget richt zich op de spreiding van 

recreatieve en toeristische bezoekers over het jaar. 

Erik Bekkering BV

Toeristisch Recreatief Actieplan Regio 

Alkmaar

Er wordt uitvoering gegeven 

aan de Toeristische Visie en 

het Toeristisch Recreatief 

Actieplan Regio Alkmaar. 

Het Actieplan 2021 is in uitvoering en geeft 

uitvoering aan de volgende deelprojecten:

1.Toeristisch netwerk

2.Toeristisch profiel

3.Toerisme in balans

4. Doorlopende regionale thema’s: waterrecreatie, 

verblijfsrecreatie, destinatiemarketing.

Erik Bekkering BV



Vitaliteit verblijfsecreatie 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. Het 

uiteindelijke doel is te komen 

tot een samenhangend 

programma voor Noord-

Holland Noord. Er wordt 

gezocht naar een 

gezamenlijke aanpak inclusief 

kwartierschap.

De besluitvorming over uitvoeringsprogramma 

vitaliseren is afgerond. Er wordt een taskforce 

ingericht die een bijdrage levert aan de ambitie van 

meest vitale regio van Nedeland.

Erik Bekkering BV

Balans toerisme leefomgeving 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.

Om de verwachte (en voor onze regio ook 

gewenste) toename van bezoekers in goede banen 

te leiden en te voorkomen dat toerisme ons 

overkomt, is een toeristische ontwikkelstrategie 

nodig. Daarom wordt in regionaal verband het 

strategisch plan Toerisme in Balans opgesteld. 

Erik Bekkering BV

Strand Samen met de 

strandondernemers worden 

afspraken gemaakt over hoe 

en in welke vorm we 

uitbreiding van zandterrassen 

en uitgiftepunten toe gaan 

staan.

Dit is strandseizoen is dit nog niet aan de orde. Net 

als vorig jaar mogen de zandterrassen, in verband 

met de corona, groter zijn dan dan nu is 

toegestaan.

Erik Bekkering BV

Strand Er wordt onderzocht of de 

parkeerplaats in Hargen aan 

Zee ingericht kan worden op 

een aantal wensen:

van de reddingsbrigade 

Schoorl.

van MTB-ers zoals 

omkleedruimte, toilet en 

inrichting om fiets af te 

spuiten.

zonnepanelen boven 

parkeerplaatsen.

Het onderzoek is gestart en is naar verwachting in 

Q1 2022 gereed

Erik Bekkering BV

2b 2B Economische vitaliteit Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken eerste beleidsrapportage

Bedrijven Investering Zone In samenwerking met de 

ondernemers kijken naar de 

haalbaarheid van een BIZ. De 

gemeente faciliteert, de 

ondernemers voeren uit.

In Egmond aan Zee heeft een draagvlakmeting 

plaatsgevonden voor een Bedrijveninvesteringszone 

(BIZ). Die draagvlakmeting heeft er in geresulteerd 

dat ruim 82% van de ondernemers voor de BIZ 

heeft gestemd. Momenteel wordt gewerkt aan de 

verdere organisatie van de BIZ vereniging Egmond 

Actief en gaat de belasting opgelegd worden aan de 

ondernemers. Voor het najaar kan één en ander 

nog worden afgerond.

Erik Bekkering BV

Kom-in-actie traject 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.

Het Kom in Actietraject (KIAT) heeft in Schoorl e.o. 

geleid tot een vernieuwde ondernemersvereniging 

en de tijdelijke ondersteuning via de inzet van een 

ondernemersmanager. De samenwerking tussen 

ondernemers en tussen ondernemers en de 

gemeente wordt daarmee geprofessionaliseerd.

Erik Bekkering BV

Lokale detailhandelsvisie In overleg met de lokale 

detailhandel stellen we een 

detailhandelsvisie op.

Start is gemaakt met het opstellen van de lokale 

detailhandelsvisie. Als gevolg van de Coronacrisis 

staat het onderwerp niet in alle kernen in overleg 

met de lokale ondernemers bovenaan de agenda. 

Afronding zal in 2021/2022 plaatsvinden. 

Erik Bekkering BV

2c 2C Bereikbaarheid Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken eerste beleidsrapportage

Fietsnetwerk Het toekomstbestendig en 

fietsvriendelijk maken van ons 

fietsnetwerk, door:

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;

onveilige (fiets)knelpunten;

(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;

uitvoeringsagenda van het 

vastgestelde fietsbeleidsplan.

Fietsersbond zijn in beroep gegaan tegen het 

besluit van het college om het verkeersbesluit voor 

de Eeuwigelaan in stand te houden na de 

behandeling van de bezwaren tegen het 

verkeersbesluit door de commissie 

bezwaarschriften. De procedure loopt op dit 

moment bij de rechtbank. 

verkeersafdeling en vanwege andere prioriteitein, is 

dit punt tot op heden niet uitgewerkt.

provinciale fietspad langs de N510 (Zeeweg) 

aangebracht. Zeker voor de maanden van het 

strandseizoen geeft deze verlichting een visuele 

geleiding voor de fietsers van en naar Bergen aan 

Zee.

starten.

Erik Bekkering BOR

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.

Door PNH is in 2020 het in het verleden gemaakte 

ontwerp getoetst aan de nieuwste ontwikkelingen 

(o.a. de regionale woningbouwopgave) en daarop 

iets aangepast. Het ontwerp is daarom opnieuw 

begroot waardoor het verschil tussen de 

toegezegde bedragen en de benodigde bedragen 

groter is geworden. Er vindt bestuurlijk overleg 

tussen diverse deelnemers plaats om dit gat te 

dichten. Vooralsnog heeft dit geen consequenties 

voor de toegezegde bijdrage van Bergen. Er is met 

RWS nog geen overeenstemming over de 

intentieovereenkomst dat PNH in concept heeft 

voorbereid om tot daadwerkelijke realisatie te 

komen van het plan. Hier wordt verder door PNH 

aan gewerkt.

In het door RWS uitgevoerde onderzoek mbt de 

verkeersveiligheid op de N9 wordt deze locatie 

genoemd. Dat biedt een extra realisatiekans.

Erik Bekkering BOR



Beperken overlast aansluiting A9 Inzetten op het beperken van 

de overlast in Egmond-Binnen 

ten gevolge van de 

verkeerskundige keuzes rond 

aansluiting A9, door:

in Egmond-Binnen zijn van de 

verkeerskundige keuzes rond 

de aansluiting A9;

mogelijke sluiproutes in 

Egmond-Binnen herinrichten 

volgens 30km zone richtlijnen 

en daarmee onaantrekkelijk 

maken als doorgaande route.

in Heiloo als in Egmond - Binnen. Er heeft in 2020 

geen analyse plaats gevonden; de aansluiting van 

de A9 is (nog) niet gerealiseerd.

is enkele jaren geleden al onaantrekkelijker 

gemaakt voor doorgaand verkeer door het nemen 

van 30 km/uur-maatregelen. op dit moment wordt 

een plan gemaakt voor het deel te noorden van de 

Adelbertusweg. De participatie is hiervoor eind 

2020 opgestart.

Erik Bekkering BOR

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.

In Q4 2021 wordt het plan van aanpak afgerond, 

waarna wordt gestart met de uitwerking van het 

plan met een pilot in 2022.

Erik Bekkering BOR

2c Omgeving Ruinekerk Het in het formatieakkoord 

opgenomen actiepunt voor het 

afsluiten voor autoverkeer van 

de omgeving Ruïnekerk is 

uitgewerkt en afgestemd met 

stakeholders en wordt in de 

loop van 2021 ingevoerd.

De afsluiting is naar aanleiding van bezwaren van 

winkeliers in het gebied en de beschikbare 

uitvoeringscapaciteit on hold gezet.  

Erik Bekkering BOR

Oplaadpunten In 2020 is beleid opgesteld. 

Uitvoering van dit beleid volgt 

hierop met als uitgangspunt 

proactief plaatsen van 

laadpalen.

Het beleid is vastgesteld in de raad. 

Communicatie/participatie start, zoals in het 

raadsvoorstel beschreven, in het najaar van 2021. 

Uitvoering van het proactief plaatsen start in 2022. 

Erik Bekkering BOR

3a 3A. Wonen en leefomgeving Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken eerste beleidsrapportage

Omgevingswet De ontwerp omgevingsvisie 

ter inzage leggen, de 

zienswijzen behandelen en de 

omgevingsvisie ter vaststelling 

voorleggen aan de 

gemeenteraad.

Het ontwerp van de omgevingsvisie gemeente 

Bergen heeft tot half juli ter inzage gelegen met de 

mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. 

Daarnaast is een enquete uitgezet over de 

hoofdpunten uit de omgevingsvisie. In het derde 

kwartaal 2021 zal de behandeling van het voorstel 

tot vaststelling en de nota van zienswijzen plaats 

vinden in de commissie, waarna de visie in het 

vierde kwartaal ter vaststelling aan de 

gemeenteraad wordt aangeboden.   

Klaas Valkering P&P

Omgevingswet starten met het opstellen van 

het omgevingsplan conform 

de bepalingen van de 

Omgevingswet.

Op het moment van inwerkingtreding van de 

Omgevingswet, naar verwachting op 1 juli 2022, 

hebben we net als de rest van Nederland een 

omgevingsplan van rechtswege. De 

voorbereidingen op het omgevingsplan conform de 

bepalingen van de Omgevingswet lopen. Ons 

streven daarbij is om op 1 januari 2026 te 

beschikken over één omgevingsplan voor de hele 

gemeente conform de Omgevingswet.

Klaas Valkering P&P

Omgevingswet de processen optimaliseren 

en producten en diensten 

verbeteren naar de bedoeling 

van de Omgevingswet;

De invoering van de Omgevingswet is met een half 

jaar uitgesteld tot 1 juli 2022. Met dit uitstel komt er 

extra tijd en ruimte voor een goede invoering van de 

wet. We zetten de voorbereidingen onverminderd 

voort, binnen de kaders zoals door de raad 

vastgesteld. Een groot deel van onze voorbereiding 

staat namelijk los van de datum van 

inwerkingtreding. We gebruiken de extra tijd om 

beter vertrouwd te raken met de nieuwe manier van 

werken en onze dienstverlening te verbeteren 

voordat de Omgevingswet in werking treedt. 

Het aanpassen van de processen aan de eisen van 

de Omgevingswet is afgerond en klaar om verwerkt 

te worden in de VTH software. Er wordt geleerd van 

en geoefend met nieuwe instrumenten zoals de 

Intake- en Omgevingstafels, waarmee we onder de 

Omgevingswet een snellere en integralere 

dienstverlening kunnen garanderen.

Klaas Valkering P&P

Omgevingswet het op orde brengen van 

regelbeheer en zorgen dat we 

in staat zijn om toepasbare 

regels te maken en te 

wijzigen.

We hebben geoefend met het opstellen van 

toepasbare regels. Het op orde brengen van het 

regelbeheer is verder onderdeel van het opstellen 

van het omgevingsplan. De noodzakelijke software 

is geimplementeerd en aangesloten op het DSO. 

Klaas Valkering P&P

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;

De benodigde plan- en toepasbare regels software 

zijn geimplementeerd en aangesloten op het 

Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De 

benodigde VTH software is aangeschaft. Door 

wijzigingen bij de leverancier kunnen we later dan 

verwacht starten met de implementatie. Door het 

uitstel van de Omgevingswet blijft er voldoende tijd 

over om te oefenen en gewend te raken aan de 

software voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. 

Daarnaast brengen we data over de fysieke 

leefomgeving op orde die we komende jaren 

toegankelijk moeten maken via het DSO.  

Omgevingswet het leertraject Omgevingswet 

voor medewerkers evalueren 

en indien een vervolg 

noodzakelijk is, dit 

organiseren.

Het leertraject loopt tot het moment van 

inwerkingtreding. De duur van het leertraject is 

aangepast aan de nieuwe invoeringsdatum. Tussen 

inwerkingtreding en de inhoudelijke trainingen moet 

namelijk niet te veel tijd zitten. De evaluatie vindt 

derhalve halverwege 2022 plaats. 

Klaas Valkering P&P

Omgevingswet 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 bij de uitvoering van de Omgevingswet 

betrokken medewerkers volgen een leertraject 

Omgevingswet, waarbij naast inhoudelijk kennis de 

aandacht uitgaat naar de bijbehorende verandering 

in houding en gedrag. Daarnaast wordt geoefend 

met nieuwe werkwijze, zoals het Omgevingswet-

proof vooroverleg (de Omgevingstafel), hetgeen 

bijdraagt aan de verandering bij medewerkers. 

Klaas Valkering P&P

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.

Ter voorbereiding op besluitvorming rondom de 

Omgevingswet worden de colleges en de raden 

geinformeerd. 

Het uitstel heeft ook gevolgen voor het moment 

waarop we inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties informeren over de 

Omgevingswet. Dit schuift mee met het uitstel naar 

volgend jaar. Ook hiervoor geldt dat er niet te veel 

tijd moet zitten tussen de actie en de 

inwerkingtreding. 

Klaas Valkering P&P



Omgevingswet het programma 

Omgevingswet monitoren, 

waarbij de voortgang en 

risico’s periodiek worden 

beheerst en afwijkingen 

gerapporteerd. De risico’s 

worden systematisch in kaart 

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.

De voortgang en risico's van het programma 

Omgevingswet worden periodiek gemonitord en 

gerapporteerd.

Klaas Valkering P&P

Wonen De in 2019 opgerichte 

Taskforce richt zich op:

bouwen van honderden extra 

woningen;

bestaande harde en zachte 

plannen.

Met behulp van een afwegingskader hanteert de 

Taskforce een top 10 van woningbouwprojecten 

waarop geprioriteerd wordt. Er zijn extra locaties in 

voorbereiding om honderden extra woningen te 

kunnen realiseren.

Klaas Valkering P&P

Voetbalfusie Egmonden De gevolgen van de uitspraak 

van de Raad van State zijn 

uitgewerkt en er is 

duidelijkheid hoe de 

stikstofdepositie kan worden 

opgelost. Vervolgens wordt 

een nieuwe planologische 

procedure doorlopen. 

Wanneer het 

bestemmingsplan definitief is, 

wordt gestart met de 

aanbesteding en 

voorbereiding van de aanleg 

van het nieuwe sportcomplex.

Het aangepaste bestemmingsplan is op 29 

september 2020 door de gemeenteraad 

vastgesteld. Tegen de vaststelling van het 

bestemmingsplan is door belanghebbende 

wederom beroep aangetekend bij de Raad van 

State. Het verweerschrift is door de gemeente 

ingediend. De Raad van State heeft het STAB om 

advies gevraagd, naar verwachting komt deze met 

het advies in oktober/november 2021.

Het ontwerp van het nieuwe sportcomplex is 

uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp en de 

aanbesteding wordt voorbereid.

Klaas Valkering P&P

Watertorenlocatie De gevolgen van de uitspraak 

van de Raad van State 

worden uitgewerkt en bezien 

wordt hoe de stikstofdepositie 

kan worden opgelost. 

Vervolgens wordt een nieuwe 

planologische procedure 

doorlopen.

Voor de exploitatie van de 

sporthal wordt zoveel mogelijk 

rekening gehouden met het 

feit dat de nieuwe sporthal 

naast de sportfunctie ook een 

sociaal maatschappelijke 

functie heeft.

Op 28 januari 2021 is het aangepaste 

bestemmingsplan door de gemeenteraad 

vastgesteld. Tegen de vaststelling van het 

bestemmingsplan is door belanghebbende 

wederom beroep ingesteld bij de Raad van State en 

de Raad van State heeft advies gevraagd aan de 

STAB. Naar verwachting komt deze in oktober-

november 2021 met een advies.

De bestaande overeenkomsten met de BAM zijn 

ontbonden en momenteel wordt het ontwerp 

uitgewerkt tot de aanbestedingsstukken.

Klaas Valkering P&P

BSV-locatie/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.

Het bestemmingsplan van Parck de Beeck is in juli 

2021 door de raad vastgesteld. In het derde en 

vierde kwartaal van 2021 worden benodigde 

vergunningaanvragen voorbereid en begin 2022 

aangevraagd. In het tweede kwartaal 2022 kan 

gestart kan worden met de bouw.

Klaas Valkering P&P

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.

Nassau omgevingsvergunnning klaar voor 

besluitvorming inclusief Nota van Zienswijzen. 

Maurits en Eyssenstein (Strand Residendce 

Bergen aan Zee) AOK bijna gerreed, Monsmarem 

bp vastgeteld.

Klaas Valkering P&P

Harmonielocatie De in 2020 samen met 

stakeholders opgestelde 

ruimtelijke randvoorwaarden 

zijn in ditzelfde jaar verankerd 

in een bestemmingsplan. In 

2021 wordt de ruimtelijke 

procedure afgerond en een 

ontwikkelaar aangezocht voor 

de realisatie van de gevormde 

plannen.

Op het bestemmingsplan is één beroep ingediend. 

Inschrijving is nog in ontwikkeling. Onderzoek naar 

benodigde parkeerplaatsen is gestart.

Klaas Valkering P&P

3b 3B Duurzaamheid en milieu Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken eerste beleidsrapportage Portefeuillehouder Behandelend team/domein

Klimaat 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 gebracht worden en er 

door het bestuur een 

ambitieniveau gekozen 

worden. De gemeente zal alle 

inwoners en ondernemers 

mee moeten krijgen om de 

transities rondom klimaat 

succesvol te doorlopen.

De werkorganisatie is nu op sterkte om uitvoering te 

kunnen geven aan de basisambitie en de 

plusambitie van het programma Klimaat. Het doel 

en het tempo zijn bepaald en de 

uitvoeringsbudgetten zijn op incidentele basis 

opgenomen voor 2022. Het is nog onbekend wat de 

financiele tegemoetkoming zal zijn van de 

Rijksoverheid voor het uitvoeren van het 

Klimaatakkoord. De gemeente is voor de langere 

termijn afhankelijk van deze budgetten. 

Erik Bekkering BV



Klimaat 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.

De integrale manier van werken is van start. Het 

Programmateam Klimaat is vanaf april 2021 

compleet. Daarnaast zijn er verschillende projecten 

gestart om de integraliteit te borgen: 1) inbedding 

klimaat in projectontwikkelingen bij de tien 

belangrijke Bergense projecten, 2) klimaatneutraal 

en circulair opdrachtgeverschap van de gemeente, 

3) kennisopbouw bij BOR, RO en Bedrijfsvoering 

inzake de (integrale) klimaatdoelen door relaties te 

leggen en goed te communiceren en 4) het MT 

klimaat draagt op managementniveau zorg voor de 

juiste inbedding van het thema in strategische 

stukken. 

Erik Bekkering BV

Klimaat 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 momenteel gewerkt aan draagvlak vanuit 

diverse invalshoeken: 1) Weten wat er speelt in de 

samenleving t.a.v. het thema Klimaat. Hier krijgen 

we een beeld van door bijvoorbeeld het 

inwonerspanel Klimaat, de regiegroep 

Energietransitie waar de belangrijk externe 

(professionele) stakeholders in vertegenwoordigd 

zijn en middels kennisuitwisseling in de regio 

Alkmaar; 2) De kaders formuleren waarin lokale 

initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen 

worden door de gemeente. Hier is op termijn 

waarschijnlijk wel budget voor nodig, dit vragen we 

aan in de kadernota 2023; 3) De gemeente geeft 

het goede voorbeeld. Dit doen we door een 

maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid te 

voeren, het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen 

en ons te laten certificeren op de CO2 

prestatieladder niveau drie; 4) We communiceren 

meer over wat de opgaven zijn, wat de gemeente 

doet en wat we van inwoners/ondernemers 

verwachten. Alle vier de bovenstaande punten zijn 

gestart, maar (uiteraard) nog niet afgerond.  

Klaas Valkering BV

Klimaat Een adaptieve manier van 

samenwerking tussen 

bestuur, werkorganisatie en 

stakeholders is essentieel. 

Sturingsinformatie door middel 

van een monitoring- en 

kwaliteitscyclus voor de 

colleges, gemeenteraden en 

BUCH-directie is essentieel 

voor het bereiken van de 

doelstellingen.

In het ambitiedocument Klimaat staan de 

doelstellingen en kaders omschreven. De 

projectplannen om invulling te geven aan deze 

ambities zijn klaar en worden geimplementeerd.  De 

prestatieindicatoren worden in Q4 2021  

geformuleerd. Tevens wordt er een 

monitoringscyclus ingericht. We liggen op koers om 

in 2022 te starten met de monitoring zodat het 

college en raad tijdig kunnen bijsturen. 

Erik Bekkering BV

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. Er wordt 

een nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst 

met de Omgevingsdienst 

afgesloten.

De Omgevingsdienst heeft zich in samenspraak 

met de gemeenten verder voorbereid zodat de 

dienstverlening afdoende aangepast is bij ingang 

van de Omgevingswet. Eventuele gevolgen voor de 

jaarlijkse bijdrage zijn nog niet duidelijk en zijn 

mede afhankelijk van een aantal nog in ontwikkeling 

zijnde factoren. In overleg met de deelnemers wordt 

gewerkt aan het aanpassen  van de producten- en 

dienstencatalogus. Deze zal in combinatie met nog 

te maken bestuurlijke keuzes de basis zijn voor de 

nieuwe Dienstverleningsovereenkomsten. Voor de 

decentralisatie van bodemtaken geldt dat nog 

steeds geen duidelijkheid is over de hierbij 

behorende tegemoetkoming van het Rijk alsmede 

een bevredigende dekking van de aan deze taken 

verbonden toekomstige risico's. Enige duidelijkheid 

hieromtrent wordt op zijn vroegst in de mei-

circulaire 2022 verwacht. 

Klaas Valkering BV

Schiphol In de regio Alkmaar-IJmond 

wordt met de Bestuurlijke 

Agenda Schiphol planmatig 

inbreng over 

vlieghinderaspecten geleverd 

aan de overlegstructuren 

rondom Schiphol.

De ontwikkelingen rondom luchtvaart en gevolgen 

voor onze inwoners worden continu gevolgd via de 

Bestuurlijke Agenda Schiphol. Hiermee wordt 

tevens aangehaakt bij de Bestuurlijke Regie 

Schiphol (BRS). De BRS heeft de afgelopen 

periode zienswijzen ingediend ten aanzien van de 

ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, 

de Initiatiefwet nachtvluchten en de 

ontwerpwijziging van het Luchtvaart 

Indelingenbesluit. Dit alles vanuit het oogpunt van 

hinderbeperking, leefklimaat en gezondheid.

Arend-Jan van den Beld BV

3c 3c Beheer en onderhoud Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken tweede beleidsrapportage Portefeuillehouder Behandelend team/domein

3c Biodiversiteit Deelname aan groenspoor. 

Binnen dit educatieve 

programma wordt voorlichting 

gegeven aan bewoners over 

biodiversiteit, klimaatadaptatie 

en de gevolgen van verstening 

van particuliere tuinen.

Er zijn dit jaar nog geen programma's doorlopen. In 

het kader van het groenbeleidsplan wordt bekeken 

hoe dit onderwerp in de toekomst planmatig wordt 

opgepakt.

Erik Bekkering BOR

Biodiversiteit Biodiversiteit vergroten in de 

gemeentelijke plantsoenen. 

Hierbij tevens in kernen 

Schoorl en Egmond, in 

navolging van Bergen, een 

bijenhotel plaatsen.

Het versteende plein aan de Mossellaan in Egmond 

aan de Hoef gaan we, in overleg met omwonenden, 

uitbreken en vergroenen.

Erik Bekkering BOR

4  4 een financieel gezonde gemeente Wat gaan we er voor doen doel tijd geld Stand van zaken tweede beleidsrapportage Portefeuillehouder Behandelend team/domein

Een sluitende meerjarenbegroting De raad een sluitende 

meerjarenbegroting 

voorleggen.

Gerealiseerd bij vaststellen begroting Arend Jan van den Beld BV

Zo laag mogelijk lokale lasten De totale heffing riool en afval 

verlagen.

Gerealiseerd bij vaststellen begroting Arend Jan van den Beld BV


