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Onderwerp: Vaststellen jaarrekening en jaarstukken 2012, bestemmen voordelig resultaat en de 
structurele financiële gevolgen 
 
Aan de raad, 
 
 

Beslispunt: 

 Het vaststellen van de jaarstukken inclusief jaarrekening en resultaatbestem-
ming en de structurele financiële gevolgen groter dan € 50.000 volgens bijge-
voegd raadsbesluit. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Vaststellen jaarstukken en jaarrekening 
Jaarlijks legt ons college verantwoording af over het gevoerde financiële beheer. De grond-
slag daarvoor is de Gemeentewet. Uw raad stelt de jaarstukken vast. In het jaarverslag 
wordt melding gemaakt van de belangrijkste beleidsinhoudelijke resultaten en effecten per 
programma. 
 
Het resultaat over 2012 uit normale bedrijfsvoering laat een negatief resultaat zien van 
€ 214.000. Dit is € 219.000 beter dan begroot. 
 
Buiten de normale bedrijfsvoering zijn er incidentele mee en tegenvallers geweest in 2012. 
Deze posten waren niet te voorzien in 2012, zodat dit pas tijdens het opmaken van de jaar-
rekening duidelijk was.  
o In 2012 is een onderzoek uitgevoerd door ons of onze bezittingen nog steeds bestaan. 

Daarbij is geconstateerd dat er voor € 260.000 N in één keer afgeschreven moest wor-
den.  

o Er is een vrijval binnen de grote projecten van € 1.300.000 V. Op 18 april 2013 heeft uw 
raad besloten deze middelen opnieuw te reserveren voor grote projecten. 

o Eind 2012 is er geconstateerd dat voor  forensenbelasting 2009 nog extra opgelegd kon  
worden, dit heeft gevolgen voor de jaren 2010 tot en met 2012. Dit  voordeel is verwerkt 
in de jaarrekening 2012 voor € 950.000 V.  

o De meeropbrengsten toeristenbelasting, al verwerkt  in de begroting 2013 en verder, be-
tekent in 2012 een extra voordeel van € 390.000 V.  

Dit betekent dat er over 2012 een uiteindelijk resultaat behaald is van € 2.166.000 V. 
 

Bedragen x € 1.000 Gewijzigde 
begroting 

Jaarrekening Verschil 

Resultaat na bestemming normale be-
drijfsvoering 

433 N 214 N 219 V 

Vrijval activa  260 N 260 N 

Incidenteel voordeel toeristenbelasting  390 V 390 V 

Incidenteel voordeel forensenbelasting  950 V 950 V 

Incidenteel voordeel vrijval grote projecten  1.300 V 1.300 V 

Resultaat na bestemming  433 N 2.166 V 2.598 V 
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Belangrijkste conclusie van deze analyse is dat de meeste afwijkingen incidenteel zijn maar 
dat door de economische crisis de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden moeilijk te 
beheersen is waardoor het financiële effect fors genoemd kan worden. Dit effect wordt al-
leen in de jaarschijf 2013 nog gedempt door het voordeel op de kapitaallasten als gevolg 
van doorlopende kredieten. 
De structurele financiële gevolgen tot € 50.000 zijn, gezien de budgetregels tussen raad en 
college, al door ons college middels een begrotingswijziging verwerkt.  
Onder het kopje ‘structurele financiële gevolgen’ is een apart overzicht opgenomen van de 
structurele financiële gevolgen groter dan € 50.000. Gezien de beperkte hoeveelheid muta-
ties heeft ons college deze niet in een apart boekwerk opgenomen. 
 
Resultaatbestemming 
Er is een begrotingswijziging voor uw raad toegevoegd inzake de resultaatbestemming. De 
volgende twee bestemmingen worden door ons college voorgesteld: 

 
1 Toevoeging aan de Risicoreserve grote projecten € 1.300.000 

 Zoals gemeld bij programma 4 in de jaarrekening is er over 2012 
voor de grote projecten € 1.293.000,- vrijgevallen. Hiervan is het de 
bedoeling deze in 2013 aan de ‘risicoreserve grote projecten’ toe te 
voegen. Afgerond bedrag is € 1.300.000,-. 
 

 

 

2 Toevoeging aan de Algemene reserve  € 866.050 

 Ons college stelt voor om het restant van het voordelig saldo toe te 
voegen aan de Algemene reserve, ter verbetering van  
de vermogenspositie. 

 

 

 Totaal € 2.166.050 

 
Structurele financiële gevolgen 
Hier licht ons college de structurele financiële gevolgen groter dan € 50.000 toe. Hiervoor is 
een begrotingswijziging bijgevoegd vast te stellen door uw raad. 
 

 
 

P nr Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017
1 .1 Voorziening wachtgeld wethouders

De dotatie aan de voorziening is bijgesteld en na de 

verkiezingen in 2014 zal dit opnieuw worden beoordeeld.

0 N 84.100 V 105.000 V 105.000 V 105.000 V

1 .2 Gevolgen op kapitaallasten voor dit programma. 1.389 N 2.310 N 2.213 N 2.118 N 5.473 V

2 .1 Leerlingenvervoer

De indexering voor 2013 is bekend, deze is meegenomen. 

Voor de jaren 2014-2017 wordt rekening gehouden met een 

cumulatief groeipercentage, gebaseerd op het gemiddelde 

(3,89 %) over de afgelopen 8 jaar. Voor het vervoer dat niet 

via Connexion loopt wordt uitgegaan dat de kosten constant 

blijven. 

47.000 N 65.000 N 83.000 N 101.000 N 121.000 N

2 .2 Stijging WWB uitkeringsgerechtigden

De totale uitgaven over 2012 laten een overschrijding zien 

van € 133.025,-. Duidelijk is dat de economische situatie ook 

zijn sporen achterlaat bij de beroepsbevolking in de 

gemeente Bergen. Was het aantal nog 192 personen aan 

het begin van 2012 en 203 personen bij het opstellen van de 

tussentijdse rapportage begin mei 2012, inmiddels is dit per 

31 december 2012 toegenomen tot een aantal van 226 

personen. Omdat er nu extra ingezet gepleegd wordt op 

reïntegratie is het aannemelijk dat de omvang van het aantal 

gestabiliseerd kan worden op het aantal van 226 personen.

435.000 N 689.000 N 689.000 N 689.000 N 689.000 N
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In een tabel is het effect op het meerjarensaldo als volgt te presenteren: 

 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Een binnen de wettelijke termijnen vastgestelde jaarrekening 2012, waarbij de structurele 
doorwerking wordt vertaald in het meerjarenperspectief, waardoor dit zo actueel mogelijk 
wordt. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 raadsbevoegdheid 
 budgetrecht 

P nr Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017
2 .3 BUIG 

De hoogte van de specifieke uitkering is door het rijk 

aangepast.

115.000 V 115.000 V 115.000 V 115.000 V 115.000 V

2 .4 Stijging aantal BBZ gerechtigden

Meer ondersteuning vanuit BBZ aan kleine en beginnende 

zelfstandigen.

Identiek aan 2011 is er sprake van een stijging van het aantal 

personen dat ondersteund wordt vanuit de BBZ (kleine 

zelfstandigen die geraakt worden door de economische 

crisis). Dit leidt tot een stijging van uitgaven aan het 

levensonderhoud van beginnende zelfstandigen.

57.000 N 57.000 N 57.000 N 57.000 N 57.000 N

2 .5 Gevolgen op kapitaallasten voor dit programma. 22.895 V 683 N 411 N 5.118 N 3.838 N

3 .1 Leges rijbewijzen

De onderschrijding wordt veroorzaakt door minder afgegeven 

rijbewijzen. Voor het eerst wordt nu begroot op basis van 

opgevraagde prognoses van de RDW van het aantal 

vernieuwingen van rijbewijzen en gemiddelde aantal nieuwe 

aanvragen per jaar.

73.200 N 62.000 N 66.900 N 41.200 N 4.200 N

5 .1 Gevolgen op kapitaallasten voor dit programma. 227.393 V 4.517 V 3.950 V 5.141 V 2.228 V
5 .2 Gevolgen voorziening riool en afval ivm dekking kap lasten 3.811 N 649 N 649 N 649 N 649 N

6 .1 Gevolgen op kapitaallasten voor dit programma. 58.380 V 5.739 V 5.698 V 5.657 V 5.616 V

7 .1 Herberekening Algemene uitkering

Betreft herbereking algemene uitkering met nieuwe aantal 

uitkeringsgerechtigden (stand per januari 2013) en 

verwerking van decembercirculaire 2012.

203.643 V 197.936 V 182.259 V 185.497 V 189.271 V

7 .2 Toeristenbelasting

Extra inkomsten berekend met laatste aantallen 

overnachtingen en tarief 2013.

150.000 V 153.000 V 156.000 V 159.000 V 162.000 V

7 .3 Gevolgen op kapitaallasten voor dit programma. 5.089 V 6.061 V 5.811 V 5.561 V 5.064 V
7 .4 De rentecomponent binnen de kapitaallasten van alle 

programma's wordt op nul gesteld omdat de mutatie in de 

werkelijke rentelasten wordt bijgesteld via de 

renteomslagberekening.

72.031 N 3.592 N 3.100 N 4.493 N 6.951 N

Subtotaal voordelen 782.400 V 566.353 V 573.718 V 580.856 V 589.652 V
Subtotaal nadelen 689.431 N 880.234 N 902.273 N 900.578 N 882.638 N
Totaal 92.969 V 313.881 N 328.555 N 319.722 N 292.986 N

Overzicht structuele effecten 
 jaarrekening 2012 

2013    2014    2015    2016    2017    

College (wijzigingen tot 
€ 50.000) 

23.703  V 21.841  V 22.916  V 36.502  V 32.665  V 

Raad (wijzigingen groter dan 
€ 50.000) 

92.969  V 313.881  N 328.555  N 319.722  N 292.986  N 

Totaal 116.672  V 292.040  N 305.639  N 283.220  N 260.321  N 
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 Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van 
de jaarrekening de leden van ons college ten aanzien van het daarin verantwoorde 
financieel beheer (indemniteitsbesluit); 

 Indien uw raad tot het oordeel komt dat baten, lasten en daarmee overeenstemmen-
de balansmutaties die in de jaarrekening zijn opgenomen niet rechtmatig tot stand 
zijn gekomen, wordt dit standpunt terstond ter kennis gebracht van ons college met 
vermelding van de gerezen bedenkingen; 

 Ons college zendt uw raad binnen twee maanden na ontvangst van het standpunt 
een voorstel voor een indemniteitsbesluit, vergezeld van een reactie op de bij de 
raad gerezen bedenkingen; 

 Indien ons college een voorstel voor een indemniteitsbesluit heeft gedaan, stelt uw 
raad de jaarrekening niet vast dan nadat hij heeft besloten over het voorstel; 

 Ons college heeft het nut en noodzaak van de reserves en voorzieningen beoor-
deeld. 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Uw gemeenteraad stelt de jaarrekening vast. In de jaarrekening wordt door ons college ver-
antwoording afgelegd over de uitvoering van de programma’s in het jaar 2012 in vergelijking 
met de programmabegroting 2012 en de bijstellingen daarop in de tussentijdse rapportage 
en andere raadsbesluiten. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
n.v.t. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Behandelingstraject jaarstukken 2011: 

 14 mei  1e behandeling Commissie van Onderzoek; 

 16 mei  mondelinge vragensessie; 

 6 juni  bespreken jaarstukken 2012 in algemene raadscommissie; 

 14 juni  2e behandeling Commissie van Onderzoek; 

 20 juni   behandeling jaarstukken 2012 door de raad; 

 vóór 15 juli toezending van de jaarstukken 2012 aan BZK en aan  
 Gedeputeerde Staten. 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Zie onder 1. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

De raad moet de jaarstukken goedkeuren vóórdat deze stukken worden opgestuurd naar 
Gedeputeerde Staten.  
Dit dient vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar plaats te vinden. 
 

 
Bijlagen: 
Bijlage 1  Jaarstukken 2012 
Bijlage 2  Verslag van bevindingen voor de Raad van Ernst & Young Accountants 
Bijlage 3  Memo van college aan de raad ´Reactie van het college op de aanbevelingen 
   van de accountant bij de controle van de jaarrekening 2012 
Bijlage 4 Begrotingswijziging ‘Resultaatbestemming jaarrekening 2012’ 
Bijlage 5 Begrotingswijziging ‘Structurele gevolgen jaarrekening 2012’ 
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Bergen, 8 mei 2012 
 
College van Bergen 
 
 
 
Drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 



 

 

 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 23 april 2013; 
 
gezien het advies van de commissie van onderzoek van 14 mei en 14 juni 2013; 
 
gezien het advies van de algemene raadscommissie op 6 juni 2013; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 198 en verder van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t: 
 

a. de jaarstukken 2012 vast te stellen; 
 

b. de jaarrekening 2012 en het daaruit voortkomende voordelige rekeningsaldo vóór 
bestemming van € -5.632.063 vast te stellen.  
Dit saldo is als volgt samengesteld: 

Baten Lasten Resultaat 

€ 62.787.035      € 68.418.048     € -5.631.013      
 

c. in te stemmen met de voorgestelde onttrekkingen aan reserves per programma tot 
per saldo een onttrekking van € 7.797.063 (conform genomen raadsbesluiten) 
volgens onderstaande specificatie: 

Programma 1 Inwoners en bestuur € -43.770 

Programma 2 Samenleving € 90.752 

Programma 3 Dienstverlening € 0 

Programma 4 Ontwikkeling openbare ruimte € 124.266 

Programma 5  Beheer openbare ruimte € 548.652 

Programma 6 Economie, toerisme en cultuur € -15.852 

Programma 7 Middelen € 7.093.015 

Totaal € 7.797.063 

   

d. het voordelige rekeningsaldo 2012 ná bestemming van € 2.166.050 vast te stellen. 

Dit saldo is als volgt samengesteld: 

Baten Lasten Resultaat 

€ 71.773.577      € 69.607.527     € 2.166.050       
 

e. in te stemmen met de volgende bestemming van het voordelige rekeningsaldo: 

1 Toevoeging aan de Risicoreserve grote projecten 
conform het raadsbesluit van 18 april 2013 

€ 1.300.000 

2 Toevoeging aan de Algemene Reserve € 866.050 

 Totale bestemming € 2.166.050 

 

f. de structurele financiële gevolgen groter dan € 50.000 vast te stellen. 
 

 

 

g. de bij punten e. en f. behorende begrotingswijzigingen vast te stellen; 

2013    2014    2015    2016    2017    

92.969  V 313.881  N 328.555  N 319.722  N 292.986  N 



 

- 2 - 
 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de  
raad van de gemeente Bergen op 20 juni 2013, 
de griffier, de voorzitter,  



Begrotingswijziging: begrotingswijziging bestemming jaarrekeningresultaat

mutatie totalen per programma Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 

1. Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Samenleving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dienstverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Ontwikkeling openbare ruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Beheer openbare ruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Economie, toerisme en cultuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Middelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal mutatie programma's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutatie Onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal mutatie lasten/baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mutatie algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mutatie resultaat voor bestemming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves

1. Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Samenleving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dienstverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Ontwikkeling openbare ruimte 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Beheer openbare ruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Economie, toerisme en cultuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Middelen 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties resultaat na bestemming 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo programma's (mutaties resultaat na bestemming) 0 0 0 0 0

Saldo volgens detail begrotingswijziging 0 0 0 0 0

Verschil 0 0 0 0 0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente de griffier, de voorzitter,

Bergen op 20 juni 2013

20172013 2014 2015 2016



Begrotingswijziging: 23__structurele_gevolgen_jaarrekening_2012_Raad Uitdraai d.d.: 17-4-2013

mutatie totalen per programma Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 

1. Bestuur 1.389 0 -81.790 0 -102.787 0 -102.882 0 -110.473 0

2. Samenleving 510.105 109.000 805.683 109.000 823.411 109.000 846.118 109.000 864.838 109.000

3. Dienstverlening 0 -73.200 0 -62.000 0 -66.900 0 -41.200 0 -4.200

4. Ontwikkeling openbare ruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Beheer openbare ruimte -227.393 -3.811 -4.517 -649 -3.950 -649 -5.141 -649 -2.228 -649

6. Economie, toerisme en cultuur -58.380 0 -5.739 0 -5.698 0 -5.657 0 -5.616 0

7. Middelen -5.089 281.612 -6.061 347.344 -5.811 335.159 -5.561 340.004 -5.064 344.320

Totaal mutatie programma's 220.632 313.601 707.576 393.695 705.165 376.610 726.877 407.155 741.457 448.471

Mutatie Onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal mutatie lasten/baten 220.632 313.601 707.576 393.695 705.165 376.610 726.877 407.155 741.457 448.471

mutatie algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mutatie resultaat voor bestemming 220.632 313.601 707.576 393.695 705.165 376.610 726.877 407.155 741.457 448.471

mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves

1. Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Samenleving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dienstverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Ontwikkeling openbare ruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Beheer openbare ruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Economie, toerisme en cultuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Middelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties resultaat na bestemming 220.632 313.601 707.576 393.695 705.165 376.610 726.877 407.155 741.457 448.471

Saldo programma's (mutaties resultaat na bestemming) -92.969 313.881 328.555 319.722 292.986

Saldo volgens detail begrotingswijziging -92.969 313.881 328.555 319.722 292.986

Verschil 0 0 0 0 0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente de griffier, de voorzitter,

Bergen op 20 juni 2013 

20172013 2014 2015 2016
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Inleiding 
 
Met het jaarverslag leggen wij aan u en de inwoners van onze gemeente verantwoording af over 
de gemeentelijke prestaties en de werkelijke baten en lasten in 2012. Deze worden afgemeten 
aan de hand van de beleidsvoornemens die in de programmabegroting 2012 waren opgenomen. 
In de tussentijdse rapportage van 2012 hebben wij reeds voorzienbare afwijkingen aan uw raad 
gemeld en is de begroting gewijzigd. De jaarrekeningcijfers worden steeds vergeleken met de 
laatst vastgestelde begroting (inclusief de wijzigingen).  
 
Korte terugblik 
Na afloop van het boekjaar is een korte terugblik op dat jaar op zijn plaats. Wat speelde er zoal in 
2012 binnen onze gemeente en de organisatie?  
 
2012 was een bewogen jaar, een jaar waarin zowel landelijk als lokaal veel gebeurde. Een Lente-
akkoord, landelijke verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet op landelijk niveau. Lokaal 
was het aantreden van een nieuw college de start voor een nieuw coalitieakkoord. Dit nieuwe 
kader heeft als doel verantwoord de gemeente door de komende jaren van deze raadsperiode te 
leiden. Dat kan inhouden dat er accentverschuivingen zijn in de uitvoering van werkzaamheden 
in 2012 ten opzichte van de door het vorig college opgestelde begroting. Wat blijft is dat wij wer-
ken aan een duurzame solide financiële huishouding.  
In 2012 bood de vorming van het nieuwe kabinet nog onvoldoende duidelijkheid over financiële 
uitwerking van regeer- en bestuursakkoord en de ontwikkeling van de Algemene Uitkering. Wel 
baart de inschatting van de effecten op het sociale domein ons zorgen. De verantwoordelijke rol 
van de gemeente als primaire overheid biedt uitdagingen om daar zo goed mogelijk invulling aan 
te geven. Een onzekere financiële toekomst doet een beroep doen op onze creativiteit en inzet 
om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
 
De programmarekening  
De voorgenomen ambities en de realisaties in 2012 zijn per programma toegelicht. Het BBV (Be-
sluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat het jaarverslag qua indeling moet aansluiten 
op de begroting om een goed inzicht te kunnen geven of het voorgenomen beleid ook is gereali-
seerd. De programmarekening is dan ook de ‘spiegel’ van de programmabegroting, waarbij de 
vraag centraal staat: wat waren onze doelstellingen en wat hebben we gerealiseerd? Daarom is 
bij het opstellen van de teksten de indeling van de programmabegroting 2012 als leidraad gehan-
teerd. 
 

Jaarrekeningresultaat 
Het resultaat over 2012 uit normale bedrijfsvoering laat een negatief resultaat zien van 
€ 214.000. Dit is € 219.000 beter dan begroot. 
 
Buiten de normale bedrijfsvoering zijn er incidentele mee en tegenvallers geweest in 2012. Deze 
posten waren niet te voorzien in 2012, zodat dit pas tijdens het opmaken van de jaarrekening 
duidelijk was.  

o In 2012 is een onderzoek uitgevoerd door ons of onze bezittingen nog steeds bestaan. 
Daarbij is geconstateerd dat er voor € 260.000 N in één keer afgeschreven moest wor-
den.  

o Er is  een vrijval binnen de grote projecten van € 1.300.000 V. Op 18 april 2013 heeft uw 
raad besloten deze middelen opnieuw te reserveren voor grote projecten. 

o Eind 2012 is er geconstateerd dat voor  forensenbelasting 2009 nog extra opgelegd kon  
worden, dit heeft gevolgen voor de jaren 2010 tot en met 2012. Dit  voordeel is verwerkt 
in de jaarrekening 2012 voor € 950.000 V.  
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o De meeropbrengsten toeristenbelasting, al verwerkt  in de begroting 2013 en verder, be-
tekent in 2012 een extra voordeel van € 390.000 V.  

Dit betekent dat er over 2012 een uiteindelijk resultaat behaald is van € 2.166.000 V. 
 

Bedragen x € 1.000 Gewijzigde 
begroting 

Jaarrekening Verschil 

Resultaat na bestemming normale bedrijfsvoe-
ring 

433 N 214 N 219 V 

Vrijval activa  260 N 260 N 

Incidenteel voordeel toeristenbelasting  390 V 390 V 

Incidenteel voordeel forensenbelasting  950 V 950 V 

Incidenteel voordeel vrijval grote projecten  1.300 V 1.300 V 

Resultaat na bestemming  433 N 2.166 V 2.598 V 
 

Bij de programma’s vindt u een uitgebreide toelichting van de voor- en nadelen. Naast deze jaar-
rekening zijn in het raadsvoorstel de structurele effecten groter dan € 50.000 opgenomen, hier-
van krijgt u een separate begrotingswijziging vast te stellen. De structurele gevolgen tot € 50.000 
zijn door ons college via een begrotingswijziging verwerkt.  
 
Ons college heeft veel tijd besteed aan een analyse van dit resultaat. Met name is gecheckt of er 
sprake is van zogenaamde begrotingsonrechtmatigheid: hebben wij de raadsbesluiten op recht-
matige wijze uitgevoerd? Ondanks de (soms grote) verschillen, hebben  wij geconstateerd  dat er 
van begrotingsonrechtmatigheid geen sprake is. Op dit punt verschillen wij van mening met de 
accountant, wij zijn van mening dat wij uw raad maandelijks hebben gemeld over de stand van 
zaken omtrent de extra kosten van Kranenburgh, de accountant vindt dat hierbij een begro-
tingswijzing had moeten worden doorgevoerd. 
 
Bij de programma’s wordt nader ingegaan op de hierboven genoemde verschillen. Voor een ge-
detailleerde toelichting verwijzen wij naar de productenrekening 2012. 
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Leeswijzer jaarstukken 
 
Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) bestaan de jaarstukken voor uw raad uit twee onderdelen; te weten een jaarverslag dat de 
programmaverantwoording en de paragrafen omvat en de jaarrekening, bestaande uit de program-
marekening en de balans, met toelichting. 
 

 
Deze onderdelen corresponderen met de onderdelen van de begroting, conform onderstaande 
tabel.  
 

Begroting  Jaarstukken  

beleidsbegroting 1.  programma’s 
2  paragrafen 

jaarverslag 1.  programmaverantwoording 
2.  paragrafen 

financiële begroting 3.  overzicht van  
 baten en  lasten 
4.  uiteenzetting van 
  de financiële positie 

jaarrekening 3.  programmarekening en  
 toelichting 
4.  balans en toelichting 

 
In het jaarverslag geven wij eerst de teksten uit de programmabegroting weer onder de kopjes 
‘Wat wilden we bereiken?’ en ‘Wat zouden we daarvoor doen?’. Onder het kopje ‘Wat hebben we 
daarvoor gedaan?’ staan de resultaten. 
De financiële toelichting bij ‘Wat heeft het gekost’ in ieder programma geeft de afwijkingen van 
€ 50.000 en groter weer. Alle kleinere afwijkingen zijn samengevat onder de ‘niet nader verklaar-
de verschillen’, deze kan in sommige gevallen relatief hoog zijn doordat veel kleinere afwijkingen 
bij elkaar ook een groot bedrag vormen. Het totaal van de vetgemaakte bedragen onder de las-
ten en de baten is gelijk aan het subtotaal van die lasten dan wel baten.  
 
Tenslotte is de productenrealisatie(rekening) 2012 opgesteld, zodat een vergelijking kan worden 
gemaakt met de productenraming 2012. De productenrekening en de bijlagen behoren niet tot 
de te publiceren jaarstukken, maar worden ter inzage gelegd. Hierin kunt u op een meer gedetail-
leerd niveau de verklaringen voor afwijkingen terugvinden. 
 
Bergen, 23 april 2013 
 
Het college van Bergen, 
de secretaris,     de  burgemeester, 
drs. W.J.M. Bierman    drs. H. Hafkamp 
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1. Jaarverslag: 
 

De Programmaverantwoording 
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Programma 1. Inwoners en bestuur  
 
Portefeuillehouders: Hetty Hafkamp / Jan Mesu / Aletta Hekker 

 
Missie 
De gemeente is er voor haar burgers. Wij willen als lokaal bestuur dienstbaar zijn aan onze bevol-
king. Transparante besluitvorming en het betrekken van burgers bij het vormgeven van beleid 
dragen bij aan het vertrouwen in de politiek. 
 
Wij zetten in op het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit doen wij door het 
realiseren van een samenhangend aanbod van voorzieningen en een openbare ruimte waarin 
mensen graag willen verblijven. Een belangrijk onderdeel daarin is veiligheid. 
 
In dit programma werkten wij dit in 2012 uit in de onderdelen: 

I Communicatie met de burger / Wijkgericht werken 

II Integriteit / Bestuurlijke vernieuwing 

III Veiligheidsbeleid 

IV Gemeentehuis 

V  Regionale samenwerking 

 

Programmaonderdeel I: Communicatie met de burger / Wijk-
gericht werken 
 
Wat wilden we bereiken? 
Onze ambitie is gericht op het samen met onze inwoners invulling geven aan het gemeentelijk 
beleid. Daarmee wordt betrokkenheid, trots, vertrouwen  en draagvlak vergroot.  
Een middel om invulling te geven aan deze ambitie is inzet op wijkgericht werken. Deze werkwij-
ze is leidraad voor ons handelen. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a. De participatieladder en participatieparagraaf implementeren in de organisatie   
1.b. Het is belangrijk dat er een brede communicatie met omwonenden wordt opgezet over 

wat er in hun omgeving gebeurt. Het Raamplan Communicatie 2001 wordt geactualiseerd.  
1.c  Verbeteracties in verband met wijkgericht werken worden geïmplementeerd. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a De participatieladder en participatieparagraaf zijn opgenomen in de werkwijze 

van onze gemeentelijke organisatie. Beide middelen vormen onderdeel van de protocol-
len en formats. 

1.b Het raamplan Communicatie is in 2012 niet geactualiseerd. In 2013 wordt wel een nieuwe 
communicatienota opgeleverd.  

1.c  In 2012 is het wijkgericht werken geëvalueerd. De evaluatie is eind 2012 vastgesteld. Ver-
beteracties zijn geïmplementeerd en opgenomen in de werkwijze voor 2013. Daarbij is 
aandacht voor onder andere het samenvoegen van bestaande verenigingen. Daarmee 
worden beschikbare middelen effectiever ingezet. 
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Programmaonderdeel II: Integriteit / Bestuurlijke vernieuwing 
 
Wat wilden we bereiken? 
De taken en de verantwoordelijkheden van de raad en het college zijn voor iedereen duidelijk. De 
raad wordt goed geïnformeerd middels memo’s over zaken die spelen of besluiten die het college 
heeft genomen. In de programmabegroting worden beleidsvoornemens geformuleerd.  
 

Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a.  Uitwerken aanbevelingen vanuit de quick scan samenwerking tussen raad, college en or-

ganisatie door voorstellen te formuleren die meer duidelijkheid geven over de rollen, ta-
ken en verantwoordelijkheden van de raad en het college. 

1.b. Organiseren van informele klankbordsessies bij relevante onderwerpen. 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a.  Aanbevelingen vanuit de quick scan samenwerking tussen raad, college en organisatie en 

de uitkomsten van diverse heidagen zijn doorgevoerd in de werkwijze van raad, college en 
organisatie. 

 1.b. Binnen het opstellen van beleidsnotities en bij relevante ontwikkelingen worden informele 
sessies met raad en college georganiseerd. Uitkomsten van deze sessies worden gebruikt 
als richtinggevend kader. 

Programmaonderdeel III: Veiligheidsbeleid 
 
Wat wilden we bereiken? 
Wij willen de kwaliteit van leven van onze inwoners vergroten. Sociale veiligheid heeft alles te 
maken met hoe veilig onze inwoners zich voelen in de directe woonomgeving. Sociale veiligheid 
vraagt om investeringen in openbare verlichting, groen en straatmeubilair in de openbare ruimte. 
Ook bij ruimtelijke ontwikkelingen is sociale veiligheid een uitgangspunt. Een ander speerpunt is 
het voorkomen van diverse vormen van overlast en het tegengaan van geweld en criminaliteit.  
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a  Opstellen van de nota Integraal Veiligheidsbeleid 
1.b  Meten van het veiligheidsgevoel door deelname aan de veiligheidsmonitor 
1.c  Investeren in groen en straatmeubilair en verlichting in de openbare ruimte om de sociale 

veiligheid te vergroten. 
1.d  Voorkomen van overlast door projectmatige aanpak overlast jongeren en uitvoeren van 

het Convenant Veilig Uitgaan 
1.e Maatregelen tegen geweld en criminaliteit zijn: 

Deelname aan hennep-rooidagen, uitvoeren van een lichte BIBOB toets en het in voor-
komende gevallen opleggen van het huisverbod. 

2.a Aangeven prioriteiten voor Bergen in het Jaarplan Politie 
2.b Er wordt een besluit genomen inzake een regionaal (Heiloo Castricum Bergen) politiebu-

reau Duinstreek binnen de gemeente Bergen  
3.a In mei 2011 is een besluit genomen om de Brandweergarage te bouwen op de locatie 

Elkshove. Dit project wordt verder gekoppeld aan de mogelijke ontwikkeling van een be-
stuurscentrum en gemeentehuis op deze locatie. 

3.b  Verdere regionalisering van de brandweer als onderdeel van de Veiligheidsregio. Het 
bestuur van de veiligheidsregio zal een onderzoeksopdracht formuleren om tot regionali-
sering van de brandweer te komen. De eisen die regionalisering stelt zullen na het onder-
zoek worden geïmplementeerd. De prestatie eisen uit de Wet op de Veiligheidsregio’s 
hebben directe werking, daarom zullen vooruitlopend op het onderzoek beleidsplannen 
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van de eigen brandweer voor de periode 2011-2015 aan de raad worden voorgelegd. 
Brandweer organisatie richten op lokale risico’s. 

3.c De werkprocessen van de brandweer binnen de gemeentelijke organisatie borgen. 
4. Er wordt een beleidsplan reddingsbrigaden opgesteld, waarin een visie op de toekomst 

van de brigades wordt gegeven. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a  Het college heeft eind 2012 de startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld. Deze 

startnotitie is de basis voor de nota Integraal Veiligheidsbeleid. De nota wordt medio 
2013 voorgelegd aan de raad. 

1.b  De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor is uitgevoerd. Doelstelling is dat het veiligheidsge-
voel minimaal gelijk scoort aan voorgaande onderzoeken. In 2012 was het veiligheidge-
voel gelijk aan de vorige meting in 2010. 

1.c  Sociale veiligheid is als vast uitgangspunt opgenomen binnen ruimtelijke ontwikkelingen 
en beheer en onderhoud. 

1.d  In 2012 heeft onze gemeente deelgenomen aan het Convenant Veilig Uitgaan. 
1.e Er zijn diverse hennep-rooidagen uitgevoerd. Ook zijn er lichte BIBOB toetsen uitgevoerd 

en huisverboden opgelegd om geweld en criminaliteit tegen te gaan. 
2.a Het Jaarplan Politie is opgesteld. Daarin zijn de prioriteiten voor Bergen meegenomen, 

zoals het voorkomen van woninginbraak, terugdringen huiselijk geweld, aanpak over-
lastgevende jeugdgroepen en het veilig laten verlopen van  evenementen. 

2.b De locatie voor een centraal politiebureau is vastgesteld. Als locatie is gekozen voor het  
NUON-terrein te Alkmaar. 

3.a De locatie van de brandweerkazerne in het centrum van Bergen is onderdeel van de ont-
wikkelingen van een bestuurscentrum en gemeentehuis op de locatie Elkshove. 

3.b  Regionalisering van de brandweer is onderdeel van de totale ontwikkeling van de veilig-
heidsregio. Als einddatum voor deze regionalisering wordt vastgehouden aan 1 januari 
2015. 

3.c Borging van de werkprocessen van de brandweer binnen de gemeentelijke organisatie 
vormen een onderdeel van de ontwikkeling zoals beschreven onder 3.a. 

4. Voor de reddingsbrigaden is een dienstverleningovereenkomst en visie opgesteld. Deze 
visie en overeenkomst wordt op 14 maart 2013 voorgelegd aan de raad. 

 

Programmaonderdeel IV: Gemeentehuis 
 
Wat wilden we bereiken? 
We willen komen tot een besluit over het oprichten van een bestuurscentrum (raad / griffie) met 
brandweerkazerne met eventueel een gemeentehuis. 
 

Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a.  Onderzoek naar totstandkoming en haalbaarheid van een bestuurscentrum 
1.b.  Onderzoek naar de haalbaarheid van een combinatie van een bestuurscentrum met een 

brandweerkazerne en eventueel een gemeentehuis 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1. De onderzoeken naar totstandkoming en haalbaarheid van een bestuurscentrum in com-

binatie met een brandweerkazerne en eventueel een gemeentehuis zijn samengevoegd. 
Eind 2012 is een aantal mogelijke scenario’s aan de raad gepresenteerd. Op verzoek van 
de raad worden deze scenario’s nader onderzocht en vindt medio 2013 definitieve be-
sluitvorming plaats. 
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Programmaonderdeel V: Regionale samenwerking 
 
Wat wilden we bereiken? 
Waar mogelijk willen wij samenwerken met alle of enkele regionale gemeenten zonder daarbij de 
Bergense identiteit te verliezen. Insteek van samenwerking is niet per se een verlaging van de 
kosten maar verhoging van de kwaliteit. Samenwerken heeft meerwaarde wanneer kennis en 
ervaring gedeeld kan worden. Door bezuinigingen, nieuwe ontwikkelingen, aangepaste wetge-
ving en overheveling van meer taken van rijk naar gemeente is de behoefte aan samenwerking 
groter geworden. 
 

Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a.  Deelname aan diverse regionale overleggen als de Regiegroep regionale samenwerking 

Regio Alkmaar en de verschillende portefeuillehoudersoverleggen Regio Alkmaar 
1.b. Het uitwerken van de Strategische Werkagenda Regio Alkmaar 2012 – 2014 
1.c Het uitwerken van het bestuursconvenant ‘Samenwerking Regio Alkmaar’. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a.  De gemeente participeert actief in de Regiegroep en de verschillende portefeuillehou-

dersoverleggen. 
1.b. Vanuit de verschillende portefeuillehoudersoverleggen zijn de bouwstenen aangeleverd 

voor het opstellen van een strategische uitvoeringsagenda. 
1.c Het bestuursconvenant wordt nog niet nader uitgewerkt. Verdergaande intensivering van 

bestuurlijk samenwerking staat hoog op de agenda. 
 
Wat heeft het gekost? 

Programma 1 
(Bedragen x € 1.000) 

Begroting 
2012 voor wij-
ziging 

Begroting 
2012 na laat-
ste wijziging 

Realisatie 
2012 

Begrotings- 
afwijking 

V/N 

 Lasten 8.653 8.737 8.406 331 V 
 Baten 408 443 298 145 N 

Resultaat voor bestemming 8.245 8.294 8.108 186 V 
Mutaties reserves (lasten) -  52 52 - - 
Mutaties reserves (baten) 387 403 8 395 N 

Resultaat na bestemming 7.858 7.943 8.152 209 N 

 
Financiële toelichting:  
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 209.000 nadeliger. dan ge-
raamd na de laatste wijziging.  
 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen: 
 

 
Programma 1 (lasten) 
 
Openbare orde en veiligheid: het project opsporing en ruiming van niet gesprongen ex-
plosieven WOII op het voormalig vliegveld Bergen start in 2013. Hiervoor was in 2012 een 
bedrag van € 600.000,- geraamd voor de opsporing en ruiming van Niet Gesprongen Ex-
plosieven (NGE). De Provincie is opdrachtgever voor dit project. De gemeente participeert 
ten behoeve van recreatieve doeleinden, waterberging, MOB-complex en kan als enige   
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partij een beroep doen op de 'bommenregeling' van het rijk voor de NGE.  
Door diverse - buiten de gemeente gelegen - redenen is het project vertraagd. In 2011 
zouden de opsporings- en ruimingswerkzaamheden al uitgevoerd worden. Ze zijn medio 
januari 2013 pas gestart. In 2012 heeft alleen een extra vooronderzoek plaatsgevonden, 
waardoor de kosten in dit jaar slechts €  8.300,- bedragen. Daarom € 592.000,- (V). In 
combinatie met het nadeel van € 213.000,- bij de inkomsten en het nadeel van € 379.000,- 
de onttrekking uit de reserves is het saldoneutraal. In 2013 wordt een raadsvoorstel inge-
diend om een bestemmingsreserve in te stellen van de suppletiegelden niet gesprongen 
explosieven. 
 
Reddingsbrigaden: de overschrijding van € 58.000,- (N) kent diverse oorzaken, de groot-
ste worden hier genoemd: 
- de vrijwilligersvergoeding op het strand is eenmalig verhoogd van € 25,- naar € 50,- per 
dag voor Egmond en Bergen € 13.000,- (N).  
- er is toegezegd dat alle vrijwilligers van de reddingsbrigades per jaar eenmalig  € 25,- 
krijgen om het jaar gezellig af te sluiten € 8.000,-(N).  
- daarnaast is de proef in Schoorl om de betaalde strandwachten niet meer in dienst bij de 
gemeente te nemen maar als zzp-er in te huren € 8.000,- (N). 
- hogere brandstofkosten en onderhoud voor de terreinwagens in 2012 € 10.000,- (N). 
- stalling van  de standposten in de winter bij een particulier € 8.000,- (N).  
- de post opleidingen is nooit goed begroot geweest en er is geen opleidingsplan waarin 
alles is opgenomen. € 13.000,- (N).  
 
College van BenW: er is € 207.000,- (N) extra gestort in de pensioenvoorziening wethou-
ders. Dit is met name veroorzaakt doordat bij de opbouw van de pensioenen met een re-
kenrente van 2,5%  gehanteerd waar dat in 2011 nog 3% was.  
Daarnaast is de voorziening wachtgeld wethouders op niveau gebracht € 60.000,- (N) 
 
Niet nader verklaarde verschillen € 64.000,- (V). 331 V 

 
Programma 1 (baten) 
 
Openbare orde en veiligheid: voor het project opsporing en ruiming van niet gesprongen 
explosieven was een bedrag van € 213.000,- (N) geraamd aan inkomsten van de Provincie. 
Deze inkomsten van het project lopen niet meer via de gemeente.  
 
College van BenW: er is € 60.000,- (V) door extra onttrekkingen aan de pensioenvoorzie-
ning wethouders en de voorziening wachtgeld/arbeidsongeschiktheid.  
 
Niet nader verklaarde verschillen € 8.000 (V). 145 N 

 
Subtotaal resultaat voor bestemming 186 V 

 
Toelichting op mutaties reserves (lasten) 
 
Niet van toepassing. - 

 
Toelichting op mutaties reserves (baten) 
 
De werkelijke uitgaven voor het project NGE bedroegen € 8.000,- waardoor de bijdrage 
uit de algemene reserve in 2012 voor € 379.000,- (N) vervalt. Dit geldt ook voor het   
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project van de voetbalkooi in Egmond aan den Hoef omdat deze is doorgeschoven naar 
2013 € 16.000,- (N). 395 N 

 
Subtotaal mutaties reserves 395 N 

 
Resultaat na bestemming 209 N 
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Programma 2. Samenleving 
 
Portefeuillehouder: Jan Mesu / Cees Roem / Aletta Hekker 

 
Missie 
We streven naar een maatschappij waarin onze burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar be-
trokken voelen. Een maatschappij die de mogelijkheden biedt aan haar burgers om collectief en 
individueel tot ontplooiing te komen. Daar waar burgers kwetsbaar zijn faciliteert de gemeente 
dat burgers ondersteuning vinden zodat zij weer zelfredzaam worden en op eigen kracht mee 
kunnen doen in de samenleving.  
 
In dit programma werkten wij dit in 2012 uit in de onderdelen: 

I Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 

II Jong en Oud 

III Onderwijs 

IV Leefbaarheid 

V Sociale zaken 

 

Programmaonderdeel: I Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) 
 
Wat wilden we bereiken? 
De voorzieningen moeten zich zo dicht mogelijk bij de inwoners bevinden en de toegankelijkheid 
van de zorg en het niveau van de sociale voorzieningen moeten waar mogelijk gewaarborgd blij-
ven. Waar mogelijk voeren wij dat volgens de “Eén loket gedachte” uit door zorg en voorzienin-
gen via één loket aan te bieden. Wij willen mantelzorgers en vrijwilligers beter faciliteren. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a Ontwikkelen WMO-beleid 2012 – 2015. 
1.b Centraal inkopen en aanbieden van cursussen aan vrijwilligers en Mantelzorgers. 
2.a  Aandacht voor relatie WMO – Wet werken naar vermogen – Jeugdzorg. 
2.b  Doorontwikkeling compensatiebeginsel in kader van de kanteling en Welzijn 

Nieuwe Stijl. 
2.c  Verschuiving van incidentele voorzieningen naar algemene voorzieningen. 
2.d  Inzet op overgang extramurale begeleiding AWBZ functie begeleiding: plan van 

aanpak betere samenwerking en maatwerk zorg- en welzijnsinstellingen. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1. Het WMO-beleid ‘Samenwerken aan Zelfredzaamheid’ is door de raad vastgesteld op 21 juni 

2012. Uitvoering van dit beleid is ter hand genomen. Binnen de uitwerking van het beleid is 
met name aandacht voor vier programmaonderdelen: 

a. Schuldhulpbeleid 
b. Regionaal projectplan voor inrichten van de drie decentralisaties 
c. Alcoholmatigingsbeleid 
d. Vormgeven proces integrale toegang 

 
2. Het cursusaanbod schuldhulpverlening en mantelzorg is gescreend. Het aanbod is afgestemd 

op de behoefte. Daarbij zijn dubbelingen in het cursusaanbod opgeheven. Het gevolg hiervan 
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is dat efficiency en effectiviteit van ingezette middelen is verbeterd en versterkt. Hiermee 
wordt tevens een aanzet gegeven tot een vraaggericht aanbod. 
 

 

Programmaonderdeel: II Jong en Oud 
 
Wat wilden we bereiken? 
Wij willen een sluitende aanpak realiseren rondom opgroeien en opvoeden. Dit doen wij door het 
vastleggen van een sociale kaart. De problematiek van alcohol en drugs maakt dat investeren 
hierin noodzakelijk blijft. In de regio wordt gezocht naar samenwerking bij de preventie van alco-
hol- en drugsgebruik, preventie tegen diefstal en omgang met seksualiteit bij jongeren en het 
voorkomen van schoolverzuim. In ieder dorp willen wij een ruimte aanbieden waarin jongeren en 
ouderen activiteiten kunnen uitvoeren. De eenzaamheid onder ouderen moet worden tegen-
gaan. Er moet duidelijkheid komen over het accommodatiebeleid in de verschillende kernen. Wij 
willen inhoud geven aan de ons opgelegde taak in verband met de decentralisatie van de AWBZ-
dagbesteding en begeleiding. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a  Implementatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
1.b  Uitvoering geven aan het communicatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin. 
1.c  Opzetten sociale kaart. 
1.d  Het opvoedingsteunpunt wordt geëvalueerd. 
2.a  Uitvoering geven aan het programmaplan ‘Naar een Nuchter Bergen’ en het 

opzetten en bevorderen van de samenwerking tussen de organisaties die zich met deze 
problematiek bezig houden. 

2.b  Onderzoek naar regionalisering administratie Leerplichtwet. 
3.a  Ontwikkelen visie op Multifunctionele Accommodaties (MFA’s). 
3.b  Op basis van de in 2011 vastgestelde kaders vorm geven aan verschillende 

scenario’s voor het accommodatiebeleid. 
4.  Plan van aanpak transitie jeugdzorg. 
 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
1.a  Het Centrum voor Jeugd en Gezin is geïmplementeerd. 
1.b  Een integraal communicatieplan is opgesteld medio 2012. 
1.c  Zowel doelgroep als aanbod is in kaart gebracht. Er is een startfoto gemaakt. 
1.d  Het opvoedsteunpunt is geëvalueerd en bijgesteld. 
2.a  In 2012 is gestart met uitvoering van het programmaplan ‘Naar een Nuchter Bergen’. 
2.b  Het onderzoek naar regionalisering administratie Leerplichtwet is niet uitgevoerd. Begin 

2012 is het college geadviseerd geen medewerking te verlenen aan het onderzoek. Dit 
wordt mogelijk in 2013 weer regionaal besproken.. 

3.a  De visie op Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) is ontwikkeld. Er is een nul-meting 
uitgevoerd (Nulmeting en procesmodel basisaanbod welzijnsaccommodaties). 

3.b  De verschillende scenario’s voor het accommodatiebeleid zijn onderdeel van de visie. 
Deze scenario’s zijn als kader opgenomen voor de uitvoering van verschillende projecten 
waaronder de Blinkerd, de Marke en Lamoraal. 

4. Voor de transitie jeugdzorg is een projectplan opgesteld. Dit plan is onderdeel van het 
projectplan voor de drie decentralisaties AWBZ, WMO en Jeugdzorg. 
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Programmaonderdeel: III Onderwijs 

 
Wat wilden we bereiken? 
Wij willen een plan van aanpak voor de toekomst van de huisvesting van het 
basisonderwijs opstellen in overleg met de schoolbesturen en directeuren. Bij dit proces betrek-
ken wij onze wens om in elk dorp minimaal één basisschool te behouden. Wij zetten daarbij in op 
het bevorderen van het samenwerken tussen scholen en het zo mogelijk faciliteren van samen-
werkingsovereenkomsten. Bij ons onderzoek naar het multifunctioneel gebruik van accommoda-
ties bekijken wij ook de mogelijkheid tot het realiseren van brede scholen. De behoefte aan voor- 
en naschoolse opvang nemen wij daarbij ook mee. Om de gezondheid van de leerlingen te verbe-
teren willen wij dat het binnenklimaat van de scholen verbeterd wordt. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.  In overleg met schoolbesturen en directeuren opstellen van een plan van aanpak voor de 

toekomst van de huisvesting van het basisonderwijs. 
2.  Voortzetting van het verbeteren van het binnenklimaat van scholen in het 

Onderwijshuisvestingsplan. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
1.  Een gedragen plan van aanpak is gereed. Het college heeft het plan van aanpak vastge-

steld. Een concept scholenplan is gereed. Daarbij wordt specifiek gekeken naar een plan 
voor Bergen en een plan voor Schoorl / Groet. Voor beide planonderdelen zijn interactie-
ve sessies met de besturen en directies gehouden  en zijn scenariostudies opgesteld. 

2.  In het kader van onderwijshuisvesting is voor een tweetal voorzieningen subsidie toege-
kend voor het verbeteren van het binnenklimaat van scholen. 

 

Programmaonderdeel: IV Leefbaarheid 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het voorzieningenniveau op peil houden en in alle kernen een vorm van een 
bibliotheekvoorziening handhaven. Wij willen inzicht verkrijgen op welke manier de 
kwaliteit en het voortbestaan van de sportvoorzieningen bereikt wordt. Om snel te kunnen in-
grijpen in levensbedreigende situaties worden AED’s geplaatst. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.  Het realiseren van een droge, al of niet in combinatie met een natte, 

sportvoorziening (Multi Functionele Accommodatie) in Egmond aan Zee; 
afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek in 2011. 

2.a  Onderzoek naar en opzetten van plan van aanpak voor verschillende vormen van een 
bibliotheekvoorziening. 

2.b  Het verder invoeren van de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) van de biblio-
theken. 

2.c  Onderzoek naar de inzet van vrijwilligers en naar functieverbreding. 
3.a  Opstellen integraal sportbeleid waarin de samenwerking tussen verenigingen en andere 

instanties versterkt wordt en waarin gekozen wordt in welke complexen wij gaan investe-
ren om de kwaliteit te verbeteren en waar wij dit niet meer gaan doen. 

3.b  Gesprekken voeren over fusies tussen de voetbalverenigingen. 
4.  Implementatie AED’s met communicatieplan en cursussen. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.  De combinatie van een natte en droge sportvoorziening is ontkoppeld. De realisatie van 

een natte voorziening wordt onderzocht in combinatie met ontwikkelingen Zuiderduin. 
De droge sportvoorziening is onderdeel van de structuurvisie Lamoraal. Het college kiest 
voor de realisatie van een sporthal. Hiervoor zijn twee opties:  het renoveren van de be-
staande sporthal of de realisatie van een nieuwe sporthal in samenhang met de fusie van 
de voetbalverenigingen.  

2.a  De ‘Visie op de openbare bibliotheek van Bergen’ is in maart 2012 door de raad vastge-
steld. De bibliotheek heeft na vaststellen de uitvoering ter hand genomen. Onderdeel 
hiervan is onder andere een nieuw bibliotheekconcept voor de vestiging Schoorl. 

 2.b  De Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) is niet uitgevoerd. Door de fusie van de 
bibliotheek Bergen met Kennemerwaard is financiering gelijk aan de methodiek van ove-
rige participerende gemeenten. 

2.c  Het onderzoek naar de inzet van vrijwilligers en naar functieverbreding is niet uitgevoerd. 
Onderzoek naar inzet van vrijwilligers in het kader van de WMO wordt begin 2013 opge-
start. 

3.a  Door de sportraad is een richtinggevend advies opgesteld. Als belangrijk aandachtspunt 
is meegegeven om binnen het sportbeleid meer aan te sluiten op WMO-gerelateerde 
doelgroepen. Dit betreft een doelgroepverschuiving. Deze accentwijziging wordt mee-
genomen in het nog vast te stellen integraal sportbeleid. 

3.b  Door de verschillende voetbalverenigingen wordt overleg gevoerd over fusiemogelijkhe-
den. Deze overleggen zijn zowel onderling als met het college. 

4.  Het plan voor AED’s is uitgevoerd. Naast het realiseren van verschillende locaties voor 
AED’s zijn ook aan vrijwilligers cursussen gegeven voor het effectief kunnen gebruiken 
van de AED’s. 

 

Programmaonderdeel: V Sociale Zaken 
 
Wat wilden we bereiken? 
Onze gemeente neemt een actieve houding aan om duurzame inzetbaarheid van inwoners in bij 
voorkeur het reguliere arbeidsproces te realiseren. Daartoe willen wij het aanbod aan participa-
tievoorzieningen verbreden zodat er een optimale mix van instrumenten ontstaat en beschikbaar 
is waarmee we kunnen inspelen op het opheffen van persoonlijke belemmeringen die kunnen 
leiden tot een afstand op de arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij  het bestand van werkzoekenden 
niet laten groeien en ondanks de bezuinigingen deze collegeperiode inzetten op een ruimhartig 
armoedebeleid. 
  
Wat zouden we daarvoor doen? 
Uitwerken en invoeren van de participatienota, waarbij het huidig beleid geprofessionaliseerd 
wordt. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
De gewenste professionalisering is gerealiseerd. Intern  is in het kader van het programma Vak-
manschap het casusoverleg opgestart door de consulenten Werk en Inkomen. Daarnaast is een 
aanvalsplan opgezet voor zowel opleiding als werkgeversbenadering. Dit plan wordt in 2013 uit-
gevoerd. Tevens is de participatieladder ingevoerd. Het huidige klantenbestand (240 personen) is 
beoordeeld op mogelijk groeipotentieel. Hieruit blijkt dat 71 personen in aanmerking komen voor 
uitstroom binnen het regulier arbeidsproces. 
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Wat heeft het gekost ? 
 

Programma 2 
(Bedragen x € 1.000) 

Begroting 
2012 voor 
wijziging 

Begroting 
2012 na 
laatste 
wijziging 

Realisatie 
2012 

Begrotings- 
afwijking 

V/N 

Lasten 22.892 22.409 22.332 77 V 
Baten 7.128 6.916 7.084 168 V 

Saldo (excl mutaties reserves) 15.764 15.493 15.248 245 V 
Toevoegingen reserves   375 375   - 
Onttrekkingen reserves 91 466 466   - 

Saldo (incl mutaties reserves) 15.673 15.402 15.157 245 V 

 
Financiële toelichting: 
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 245.000 voordeliger dan 
geraamd na de laatste wijziging.  
 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen (groter dan € 50.000 per pro-
duct): 
 

 
Programma 2 (lasten) 
 
Wet Werk en Bijstand € 132.000,- (N).  Stijging aantal uitkeringsgerechtigden WWB. Het 
aantal  is gestegen van 192 klanten aan het begin van dit jaar naar 223 klanten per  
31-12-2012. 
Bijzonderde bijstand € 75.000,- (V). Er blijft sprake van een structurele onderuitputting 
van de bijzondere bijstand. € 50.000,- wordt structureel afgeraamd met ingang van 2013. 
WMO € 75.000,- (V). Dit betreft incidenteel budget voor 2012 dat beschikbaar is gesteld 
voor het maken van de sociale structuurvisie en dat later is gereserveerd voor de toe-
komstvisie. Het traject voor de toekomstvisie is door nadere afstemming met de raad 
vertraagd naar 2013. 
 
Sociale werkvoorziening € 123.000,- (N). De WSW doeluitkering is hoger uitgevallen. Dit 
heeft geleid tot een hogere doorbetaling aan het WNK. (saldoneutraal zie ook baten) 
 
Participatiebudget re-integratie € 144.000,- (V). Afschaffing van de ID-banen en het niet 
meer verlonen (niet meer in loondienst, maar een uitkering) van de LBU (loon boven uit-
kering) heeft geleid tot een onderuitputting van het budget. Er is voor gekozen om een 
deel van het budget (€ 100.000,-)  mee te nemen naar 2013  via de meeneem regeling. 
Verder is € 58.000,-  van het specifieke raadsbudget voor re-integratie van € 104.000,- niet 
besteed.  
 
Uitvoering WMO - woonvoorzieningen  € 116.000,- (V). In 2012 hebben geen grote wo-
ningaanpassingen plaatsgevonden.  Omdat het een open einderegeling betreft, hangt het 
sterk af van de aanvragen die binnenkomen. 
 
Uitvoering WMO – vervoersvoorzieningen. € 56.000,- (N).Omdat het een open einde re-
geling betreft, hangt het sterk af van de aanvragen die binnenkomen. 
 
Huisvesting onderwijs € 87.000,- (N).Uit intern onderzoek is gebleken dat de in 2009                      
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gesloopte Trompschool nog geactiveerd stond. Deze boekwaarde is ineens afgeschreven. 
 
Niet nader verklaarde verschillen  € 65.000(V). 77 V 

 
Programma 2 (baten) 
Sociale werkvoorziening € 123.000,- (V). De WSW doeluitkering is hoger uitgevallen. Dit 
heeft geleid tot een hogere doorbetaling aan het WNK (saldoneutraal zie ook lasten). 
 
Inkomensdeel WWB uitkeringen tot 65 jaar € 62.000,- (V). Door een strak debiteurenbe-
heer is het bedrag aan terugvordering ruim € 62.000,- hoger uitgevallen dan begroot. Dit 
wordt grotendeels  veroorzaakt door 2 grote terugvorderingen (erfenissen). 
 
Wet Maatschappelijke ondersteuning € 68.000,- (V).Door een stijging van het aantal aan-
vragen voor huishoudelijke hulp stijgt ook eigen bijdrage die hieraan gekoppeld is. 
 
Participatiebudget re-integratie € 86.000 (N). Betreft via de meeneemregeling (max. 25% 
van het jaarlijks budget) doorgeschoven participatiebudget van 2012 naar 2013 (zie las-
ten). 
 
Niet nader verklaarde verschillen € 1.000,- (V). 168 V  

 
Subtotaal resultaat voor bestemming 245 V 

 
Toelichting op mutaties reserves (lasten) 
 
Niet van toepassing. - 

 
Toelichting op mutaties reserves (baten) 
 
Niet van toepassing. - 

 
Subtotaal mutaties reserves - 

 
Resultaat na bestemming 245 V 
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Programma 3. Dienstverlening 
 
Portefeuillehouder: Aletta Hekker / Alwin Hietbrink 
 
Missie 
Onze organisatie is dienstverlenend voor alle inwoners en andere belanghebbenden, 
binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Een correcte en 
klantgerichte dienstverlening is voor ons het uitgangspunt. 
  
Wat wilden wij bereiken? 
Het uitgangspunt is een dienstbaar openbaar bestuur. Onze gemeente wil de kwaliteit 
van de (digitale) dienstverlening verder verbeteren en ontwikkelen. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
Acties op het vlak van dienstverlening worden uitgewerkt in het plan van aanpak ‘Gemeente  
Bergen op weg naar de top in dienstverlening’ op basis van de in 2011 vastgestelde visie op  
dienstverlening. Dit document beschrijft wat we concreet gaan doen om de visie te realiseren. 
Ook beschrijft het de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. In het plan van aanpak  
gaat ook veel aandacht uit naar de ontwikkeling van e-dienstverlening.  
De resultaten uit de peiling ‘Waar staat je gemeente’  leiden tot een plan van aanpak dat op korte 
termijn (2012) tot verbeteringen moet leiden. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
Het project “Gemeente Bergen op weg naar de top in dienstverlening” kent 5 deelprojecten, te 
weten: 

1. Het opzetten en inrichten van het Klantcontactcentrum (KCC) volgens een groeimodel. 
2. Vernieuwing van de gemeentelijke website inclusief de digitale dienstverlening. 
3. Human Resource Management (HRM). 
4. Schriftelijke communicatie met klanten (formulieren, brieven, folders, email). 
5. Meten, weten en verbeteren. 

 
De deelprojectplannen lopen tot en met 2015.  
 
Klantcontactcentrum 
In 2012 zijn verschillende processen  in kaart gebracht. Het betreft de volgende hoofdprocessen: 
vergunningen, subsidies, inkomens- en maatschappelijke ondersteuning, meldingen, bezwaren, 
publieke producten, klachten en verzoeken & aangiften. In het eerste kwartaal van 2013 wordt 
deze exercitie afgerond en wordt een voorstel opgesteld met daarin de mogelijke  keuzen voor 
producten en diensten binnen het KCC. Een nieuw klant-volg-systeem is geïmplementeerd. 
 
Website en digitale dienstverlening 
In 2012 zijn uitgangspunten opgesteld voor de nieuwe website. De belangrijkste uitgangspunten 
zijn dat de website overzichtelijker wordt, is gebaseerd op de onderwerpen waar de bezoeker 
voor op de website komt (de zgn. toptaken), een goede zoekfunctie heeft en voldoet aan de 
webrichtlijnen. 
 
Daarnaast is een visiedocument en een webbeheersplan opgesteld. Hiermee wordt kwaliteit en 
actualiteit gewaarborgd van de te vernieuwen website. 
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Human resource management 
Binnen dit projectonderdeel is onze aandacht met name gericht op bewustwording, cultuurver-
andering en verbetering van communicatie. Naast het formuleren van een collectieve ambitie 
wordt de cultuurverandering ook ondersteund door gerichte inzet van cursussen en opleidings-
aanbod. Voor herkenbaarheid van alle gemeentelijke medewerkers is 14 februari 2012 een 
naambadge verstrekt. Tevens stond dienstverlening centraal bij de kerstbijeenkomst van de ge-
meente. 
 
Schriftelijke communicatie 
In september 2012 is een vernieuwde communicatiewijzer opgesteld. In aanvulling hierop is in 
oktober gestart met cursussen voor alle medewerkers om de schriftelijke communicatie te verbe-
teren. Dit is aangevuld met het verbeteren van standaard brieven en formulieren. 
 
Meten, weten en verbeteren 
In 2012 hebben we aan twee onderzoeken deelgenomen: het klanttevredenheidsonderzoek 
Waarstaatjegemeente.nl en de Benchmark Publiekszaken. Resultaten hiervan worden als basis 
gebruikt voor verdere uitwerking in 2013. 
 
Wat heeft het gekost? 
 

Programma 3 
(Bedragen x € 1.000) 

Begroting 
2012 voor 
wijziging 

Begroting 
2012 na 
laatste 
wijziging 

Realisatie 
2012 

Begrotings- 
afwijking 

V/N 

Lasten 2.833 3.201 3.151 50 V 
Baten 1.510 1.086 1.205 119 V 

Saldo (excl mutaties reserves) 1.323 2.115 1.946 169 V 
Toevoegingen reserves         - 
Onttrekkingen reserves         - 

Saldo (incl mutaties reserves) 1.323 2.115 1.946 169 V 

 
Financiële toelichting:  
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 169.000 voordeliger dan 
geraamd na de laatste wijziging.  
 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen: 
 

 
Programma 3 (lasten) 
 
Niet nader verklaarde verschillen € 50.000,- (V). 50 V                      

 
Programma 3 (baten) 
 
Leges rijbewijzen: € 66.000,- (N) veroorzaakt door minder afgegeven rijbewijzen. 
 
Leges omgevingsvergunningen: € 148.000,- (V). Bij de tussentijdse rapportage is een 
inschatting gemaakt van de verwachte legesopbrengsten. Deze raming bleek realistisch 
tot medio december. Aan het einde van deze maand zijn alsnog € 128.000,- leges in reke-
ning gebracht voor tweeverleende vergunningen aan woningstichting Kennemerwonen. 
  



Jaarstukken 2012 
25 

 
Niet nader verklaarde verschillen € 37.000,- (V). 119V 

 
Subtotaal resultaat voor bestemming 169 V 

 
Toelichting op mutaties reserves (lasten) 
 
Niet van toepassing. - 

 
Toelichting op mutaties reserves (baten) 
 
Niet van toepassing. - 

 
Subtotaal mutaties reserves - 

 
Resultaat na bestemming 169 V 
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Programma 4. 
Ontwikkeling openbare ruimte 
 
Portefeuillehouders: Alwin Hietbrink / Cees Roem / Aletta Hekker. 
 
Missie 
Wij kiezen voor een duurzame toekomst voor onze gemeente. Prioriteit daarin heeft het 
behoud en het versterken van de bestaande kwaliteiten van natuur en landschap en het dorpse 
karakter van de kernen. Wij streven ernaar om de regionale woningbouwopgave te realiseren 
binnen bestaand bebouwd gebied. Belangrijk onderdeel binnen de ontwikkeling van de openbare 
ruimte is het optimaliseren van bereikbaarheid en behouden van mobiliteit. 
 
In dit programma werkten wij dit in 2012 uit in de onderdelen: 
I Volkshuisvesting 
II  Mobiliteitsbeleid 
III Groenstructuur en open groengebied 
IV  Bestemmingsplannen 
V  Structuurvisies 
VI  Milieu en duurzaamheid 
 

Programmaonderdeel: I Volkshuisvesting  
 
Wat wilden we bereiken? 
Wij streven ernaar om de regionale woningbouwopgave te realiseren binnen bestaand 
bebouwd gebied, zodat de komende vier jaar niet gebouwd hoeft te worden in het 
landelijk gebied. Bij woningbouw hanteren wij de sleutel voor sociale woningbouw van 
40%. Voor sociale woningbouw (categorie 1 en 2) geldt dit als minimumvariant. 
Prioriteiten liggen bij het afstemmen van vraag en aanbod, het verbeteren van de mate 
waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij woonwensen en het verbeteren van 
duurzaamheid van woningaanbod en woonomgeving. Doelstelling van ons college is om in de 
huidige collegeperiode 350 woningen te bouwen. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1. Opstellen beleid voor mantelzorg wonen met als doel om mantelzorgers te 

faciliteren bij tijdelijke huisvesting. 
2.  Opstellen lokale woonvisie als uitwerking van het Regionaal Actie Programma en de Re-

gionale Woonvisie. Binnen de lokale woonvisie wordt ook aandacht besteed aan het be-
leid voor het splitsen van woningen. 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.  In mei 2012 is door de raad de beleidsnotitie over mantelzorg vastgesteld. Uitvoering van 

deze notitie is in oktober 2012 opgepakt.  
2. Eind 2011 is het Regionaal Actie Programma vastgesteld. Dit RAP geeft een kwantitatief 

beeld. De regionale woonvisie wordt met name kwalitatief ingericht. Deze visie zal the-
matisch worden uitgewerkt . De thema’s die aan de orde komen zijn duurzaamheid, man-
telzorg en opplussen (levensloopbestendig maken en bouwen) van bestaande woningen. 
Over de conceptversie van de regionale woonvisie is de raad reeds ingelicht. Naar ver-
wachting vindt vaststelling medio 2013 plaats. 
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Programmaonderdeel: II Mobiliteitsbeleid 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het uitgangspunt is het realiseren van optimale bereikbaarheid en doorstroming van de 
kernen en de kust. Speerpunten hiervoor zijn het optimaliseren van het bestaande 
wegennetwerk en het stimuleren van alternatieven voor autovervoer. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a  Voor het optimaliseren van de bereikbaarheid van onze kust wordt het ‘kiss and 

ride’ concept gerealiseerd. 
1.b  Stimuleren fietsgebruik bij strandbezoek door aanleg fietspad ’t Woud. 
1.c  Opstellen gastvrij parkeerbeleid. 
2.a  Actieve werving deelnemers aan Green Wheels en faciliteren van bijbehorende 

parkeerplaatsen. 
2.b  Realisatie Transferium Egmond aan de Hoef. Dit project vormt een onderdeel van het 

project Lamoraal. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a  Mogelijkheden om het ‘kiss-and-ride-concept’ te realiseren is onderzocht. Binnen de  

herstructurering van de boulevard in Bergen aan Zee is dit niet te realiseren. Onderzocht 
wordt nog of een andere locatie mogelijk is. 

1.b  Realisatie van fietspad ’t Woud is nog niet gerealiseerd. 
1.c  Voor het opstellen van een gastvrij parkeerbeleid is overleg gevoerd met de raad. Weer-

gave van deze sessie is uitgangspunt voor het overleg in 2013 met het maatschappelijk 
veld. 

2.a  In de kern Bergen is een parkeerplaats gerealiseerd voor het project Green Wheels. Daar-
naast heeft een inventarisatie plaats gevonden van mogelijke andere deelnemers. 

2.b  De mogelijkheden voor het realiseren van een Transferium Egmond aan de Hoef is als 
uitgangspunt opgenomen in de op te stellen structuurvisie Lamoraal. 

 

Programmaonderdeel: III Groenstructuur en open groengebied 
 
Wat wilden we bereiken? 
Onze gemeente is een groene gemeente en moet dat blijven. De landschappelijke natuur en cul-
tuurhistorische waarden van onze gemeente bieden voor zowel bewoners als bezoekers, zowel 
verblijfs- als dagrecreanten, een groene oase. Deze aantrekkingskracht moet worden behouden 
en versterkt. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.  Effectueren LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) als belangrijkste uitwerking van de 

uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie Landelijk Gebied Bergen. 
2.a  Opstellen samenhangend bomenbeleid. 
2.b  Actualiseren gemeentelijke bomenverordening. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1. Realisatie van de uitvoeringsparagraaf LOP is ter hand genomen. Er is gestart met een 

landschapscoördinator en erven consulentschap voor het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit en verbetering van beplanting. Het project duinrellen is gestart. Hiermee wordt 
binnen de noordelijke binnenduinrand de natuurwaarde verhoogd. Er is een begin ge-
maakt met  het oprichten van een landschapsfonds. 
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2.a  Ten aanzien van het bomenbeleid heeft de raad aangegeven eerst een inventarisatie te 
wensen. Deze inventarisatie is uitgevoerd en vormt de aanzet om te komen tot ons bo-
menbeleid. Dit beleid wordt naar verwachting eind 2013 gerealiseerd. 

2.b  Actualisatie van de gemeentelijke bomenverordening wordt na het vaststellen van het 
integraal bomenbeleid uitgevoerd. 

 

Programmaonderdeel: IV Bestemmingsplannen 

 
Wat wilden we bereiken? 
Vastleggen van beleidsuitgangspunten voor behoud van kernkwaliteiten van onze 
gemeente binnen juridische beleidskaders. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
Herzien van bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied van onze gemeente. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
De bestemmingsplannen voor Bergen aan Zee en Egmond aan Zee zijn vastgesteld. In 2012 zijn 
ook de bestemmingsplannen Egmond en overig, Landelijk gebied Zuid en Duingebied opgesteld. 
De vaststelling van deze bestemmingsplannen staat gepland voor 2013. 
 

Programmaonderdeel: V Structuurvisies 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het uitgangspunt is dat voor de binnenstedelijke gebieden van onze gemeente 
structuurvisies worden opgesteld om te waarborgen dat gewenste ruimtelijke kwaliteit 
wordt gerealiseerd en ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a  Vaststellen structuurvisie Bergen aan Zee  
1.b  Vaststellen structuurvisie Egmond aan Zee (Ontwerp ons Derp). 
1.c  Vaststellen structuurvisie Egmond aan den Hoef (Lamoraal). 
1.d  Vaststellen planning structuurvisies overige gebieden. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a  De structuurvisie Bergen aan Zee is vastgesteld. 
1.b  De structuurvisie Egmond aan Zee (Ontwerp ons Derp) is opgedeeld in verschillende 

plandelen. Er zal per plandeel een uitwerking worden gerealiseerd. Een integrale struc-
tuurvisie wordt niet gerealiseerd. 

1.c Het opstellen van de structuurvisie Egmond aan den Hoef (Lamoraal) is nog niet gereali-
seerd. Dit wacht nog op een definitief besluit over de fusielocatie  
van de verschillende voetbalverenigingen. 

1.d  Vaststellen van de structuurvisie Schoorl Klopt is nog niet gerealiseerd. De raad heeft in 
december 2012 ingestemd met een aangepast procesvoorstel inclusief de uitgangspun-
ten voor het realiseren van een tweede supermarkt. 

 

Programmaonderdeel: VI Milieu en duurzaamheid 
 
Wat wilden we bereiken? 
Wij streven naar een duurzame gemeente. De doelstelling is om in 2030 een CO2-neutrale ge-
meente te zijn. Onze gemeente wil haar koppositie op het gebied van energiezuinige verlichting 
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behouden en versterken. Daarnaast investeren wij in het uitvoeren van een klimaatbeleidsplan en 
is er blijvend aandacht voor de doelstellingen van Bergen Millenniumgemeente en Fairtrade-
gemeente. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a  In het kader van het collegeprogramma wordt in 2012 het duurzaamheidbeleid 

vastgesteld. Het opstellen van duurzaamheidparagrafen in college- en 
raadsvoorstellen vormt hier een onderdeel van. 

1.b  Voldoen aan criteria van de VNG Fairtrade-gemeente voor het behalen van de titel Fair-
trade-gemeente.  

1.c  Voor duurzame energiezuinige openbare verlichting wordt een openbaar 
verlichtingsplan (OV-plan) opgesteld. 

1.d  Opstellen routekaart om in 2030 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Binnen de 
routekaart worden de investeringen zichtbaar gemaakt om de gewenste 
doelstellingen te bereiken. 

1.e  Onderzoek naar regionaal energiebedrijf. 
2. Om de waterkwaliteit van het oppervlakte watersysteem te verhogen en de 

kwantiteit op orde te brengen en houden, wordt het gezamenlijk met 
Hoogheemraadschap, Heiloo en Castricum opgestelde Waterplan vastgesteld en uitge-
voerd. 

3. Onderzoek naar mogelijkheden MOB Egmond verplaatsing bedrijven uit kernen. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a  Ons duurzaamheidbeleid is in 2012 vastgesteld  
1.b  Het behalen van de titel Fairtrade-gemeente staat gepland in 2014.  
1.c  De inventarisatie van openbare verlichting is in 2012 uitgevoerd. Op basis van deze inven-

tarisatie is bepaald welke lichtmasten en armaturen worden vervangen. Eind 2012 is ge-
start met vervangen van ruim 202 lichtmasten en armaturen. Het integrale openbaar ver-
lichtingsplan is in 2012 opgesteld. Deze wordt in 2013 door college en raad vastgesteld.. 

1.d  In 2012 is het plan van aanpak opgesteld om te komen tot een CO2-neutrale gemeente  
in 2030.  

1.e   In 2012 is met regiogemeenten de voorbereiding gestart van een gezamenlijke energie-
coöperatie vorm te geven. Deze coöperatie zal duurzame energieprojecten uitvoeren. 
Start van de uitvoering vindt in 2013 plaats.  

2. In juni 2012 heeft de raad het waterplan vastgesteld. 
3.  Onderzoek naar mogelijkheden om het MAG Egmond te gebruiken ten behoeve van de 

verplaatsing van bedrijven uit kernen is uitgevoerd. In 2013 staat definitieve invulling ge-
pland. 

 
Wat heeft het gekost ? 
 

Programma 4 
(Bedragen x € 1.000) 

Begroting 2012 
voor wijziging 

Begroting 2012 
na laatste wijzi-
ging 

Realisatie 
2012 

Begrotings- 
afwijking 

V/N 

Lasten 6.321 6.439 4.651 1.788 V 
Baten 4.524 4.421 4.326 95 N 

Saldo (excl mutaties reserves) 1.797 2.018 325 1.693 V 
Toevoegingen reserves  100 95 47 48 V 
Onttrekkingen reserves 78 219  171 48 N 

Saldo (incl mutaties reserves) 1.819 1.894 201 1.693 V 
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Financiële toelichting:  
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 1.693.000  voordeliger dan 
geraamd na de laatste wijziging.  
 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.  
 

 
Programma 4 (lasten) 
Gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 434.000,- (V). Zie verdere toelich-
ting programma 7. 
 
Woningbouw algemeen, rente inkomsten € 106.000 (V). In 2011 en in 2012 zijn er lenin-
gen van de woningstichting Kennemerwonen versneld afgelost waardoor de doorbelas-
ting van de rentekosten op dit product lager zijn. Per saldo budget neutraal omdat  er ook 
minder rente inkomsten op de leningen zijn gerealiseerd. (zie ook baten) 
 
Grote projecten € 177.000,- (N). De gemeenteraad heeft op 10 november 2011 besloten 
dat het college moest onderzoeken of voor de realisatie van de grote projecten een aan-
bestedingsplicht geldt. Dat onderzoek heeft in 2012 plaatsgevonden. Hiervoor zijn diverse 
extra plankosten gemaakt. Dit is een begrotingsafwijking en geen onrechtmatigheid. De-
ze plankosten waren al opgenomen. De betreffende werkzaamheden zijn in de jaarschij-
ven naar voren gehaald. (Saldoneutraal zie ook baten) 
 
Grote projecten € 1.293.000,- (V) door de vrijval binnen de grote projecten. Hiervan is het 
de bedoeling is deze in 2013 aan de ‘risicoreserve grote projecten’ toe te voegen. 
 
Niet nader verklaarde verschillen € 132.000,- (V). 1.788 V                      

 
Programma 4 (baten) 
Opbrengst parkeergelden € 80.000,- (N). Parkeeropbrengsten zijn erg afhankelijk van 
weers- en seizoensinvloeden en daarnaast waren in 2012 diverse locaties werkzaamheden 
zoals in Bergen centrum bij het Plein. 
 
Verkoop vastgoed € 103.000,- (N). Jaarlijks wordt € 100.000,- begroot voor inkomsten uit 
vastgoedverkopen. Afgelopen jaar is de doelstelling niet gehaald vanwege de algehele 
situatie op de vastgoedmarkt. Hierdoor is € 53.000,- (N) minder gerealiseerd. 
Daarnaast was in 2012 € 50.000,- opgenomen als reserveringsvergoeding voor aankoop 
van het Magazijncomplex in Egmond aan Den Hoef. Deze aankoop is nog niet gereali-
seerd € 50.000,- (N).  
 
Woningbouw algemeen € 106.000,- (N).  In 2011 en in 2012 zijn er leningen van de wo-
ningstichting Kennemerwonen versneld afgelost waardoor minder rente inkomsten op de 
leningen zijn gerealiseerd en de inkomsten op dit product lager zijn. Per saldo budget neu-
traal omdat  de doorbelasting op dit product minder wordt. ( zie ook lasten) 
 
Landschapsbeleid € 60.000,- (V). Betreft een subsidie die de gemeente heeft ontvangen 
voor het opstellen van het landschapsontwikkelingsplan in 2011. Om dat niet duidelijk was 
of de subsidie verstrekt zou worden was die vanuit het voorzichtigheidsbeginsel niet be-
groot. 
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Grote projecten € 177.000,- (V). (Saldoneutraal zie lasten) 

 
Niet nader verklaarde verschillen € 43.000,- (N). 95 N 

 
Subtotaal resultaat voor bestemming 1.693 V 

 
Toelichting op mutaties reserves (lasten) 
Niet nader verklaarde verschillen € 48.000,- (V). 48 V 

 
Toelichting op mutaties reserves (baten) 
Niet nader verklaarde verschillen € 48.000,- (N). 48 N 

 
Subtotaal mutaties reserves - 

 
Resultaat na bestemming 1.693 V 
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Programma 5. Beheer openbare ruimte 
 
Portefeuillehouders:, Cees Roem / Hetty Hafkamp / Alwin Hietbrink / Jan Mesu 
 
Missie 
Het beheer en de inrichting van de openbare ruimten (strand, groen en wegen) in onze 
gemeente is gericht op een schone, aantrekkelijke en veilige fysieke leefomgeving. Wij 
streven duurzame ontwikkeling na. 
 
In dit programma werkten wij dit in 2012 uit in de onderdelen: 
I  Openbare ruimte 
II  Afvalbeheer 
 

Programmaonderdeel: I Openbare ruimte 
 
Wat wilden we bereiken? 
Wij zorgen voor een aantrekkelijke, sociaal veilige en kwalitatief hoogwaardige 
leefomgeving. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a  Voor de verschillende kernen worden beeldkwaliteitplannen opgesteld. Deze 

plannen zijn uitgangspunt voor beheer van de openbare ruimte. Uitstraling van 
deze ruimte bepaalt in zeer sterke mate het beeld en karakter van de kernen. In 
2012 wordt een plan van aanpak opgesteld. 

1.b  Voor het optimaliseren van het beheer van de openbare ruimte worden de digitale
 beheersprogramma’s geactualiseerd en verbeterd. 

1.c  Het reconstructieproject Parnassiapark wordt afgerond. 
1.d  Er wordt locatieonderzoek gedaan naar de mogelijkheid van centrale vestiging van de 

buitendienst op/rond de werf Bergen. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a  In 2012 is gestart met vormgeven van onderhoudsbestekken op basis van de gewenste 

beeldkwaliteit. Dit geldt voor vegen (straat) en maaien. In 2013 vindt dit doorgang. 
1.b  De optimalisatie van beheersprogramma’s is nog niet uitgevoerd. Deze verbetering en 

actualisatie staat gepland voor 2013. 
1.c  Het reconstructieproject Parnassiapark is nog niet afgerond. Doordat er tegen de recon-

structie bezwaar was aangetekend heeft dit project vertraging ondervonden. Op basis 
van het bezwaar is gekeken naar mogelijke aanpassing van de oorspronkelijke plannen. 
Door deze vertraging is de uitvoering eind 2012 begonnen. 

1.d  Er is nog geen locatieonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van centrale vestiging 
van de buitendienst op/rond de werf Bergen. 
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Programmaonderdeel: II Afvalbeheer 
 
Wat wilden we bereiken? 
Wij willen een kostenefficiënte en transparante wijze van afvalbeheer. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a  Het afvalbeheer wordt overgedragen aan een professioneel afvalbedrijf. 
1.b  In 2012 en verder wordt uitvoering gegeven aan het in 2011 vastgestelde 

 afvalbeleidsplan 2011-2015. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a  Het afvalbeheer is overgedragen aan de HVC. 
1.b  In 2012 is uitvoering gegeven aan het in 2011 vastgestelde 

 afvalbeleidsplan 2011-2015. 
 
Wat heeft het gekost? 
 

Programma 5 
(Bedragen x € 1.000) 

Begroting 
2012 voor 
wijziging 

Begroting 
2012 na 
laatste 
wijziging 

Realisatie 
2012 

Begrotings- 
afwijking 

V/N 

Lasten 24.252 25.780 25.158 622 V 
Baten 9.984 10.923 10.529 394 N 

Saldo (excl mutaties reserves) 14.268 14.857 14.629 228 V 
Toevoegingen reserves 6 39 45 6 N 
Onttrekkingen reserves 558 594 594  - - 

Saldo (incl mutaties reserves) 13.716 14.302 14.081 222 V 

  
Financiële toelichting:  
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 222.000 voordeliger dan 
geraamd na de laatste wijziging.  
 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen: 
 

 
Programma 5 (lasten) 
 
Aan kapitaallasten € 152.000,- (V) door het doorschuiven van investeringen naar 2013. De 
grootste afwijkingen zitten op het product wegen voor € 97.000,-  (V) en bij riolering voor 
€ 42.000,- (V). 
 
Straatreiniging: er is per 1 januari 2012 begroot op basis van het nieuwe contract. Het 
duurdere nieuwe contract is per 1 april 2012 ingegaan. Hierdoor is er een aanzienlijk be-
drag bespaard. De weersomstandigheden waren bijzonder gunstig dit jaar (weinig storm 
etc.). Hierdoor waren er minder veegwerkzaamheden noodzakelijk. Totaal € 56.000,- (V). 
 
Huishoudelijk afval: € 245.000,- (V) is voor € 200.000,- (V) te verklaren op de nog te ont-
vangen eindafrekening 2012 van de dienstverleningsovereenkomst met de HVC. In de 
loop van 2012 is gebleken dat de aangeleverde hoeveelheid afval een stuk lager is dan in 
de begroting is opgenomen. Voorts zijn de in begroting opgenomen maatregelen zijladers                        
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en CMS (containermanagementsysteem) nog niet tot uitvoering gekomen in 2012 en 
hebben dus nog niet tot kosten geleid € 45.000,- (V). 
 
Baggeren: € 88.000,- (V). Doordat de Oosterdijk nog niet beschikbaar is voor het storten 
van baggerspecie, zou het uitvoeren van baggerwerk zeer veel duurder worden. Er was 
daardoor te weinig geld beschikbaar om het werk aan te besteden. Om deze reden is het 
geplande baggerwerk uitgesteld naar 2013. De verwachting is dat er in 2013 weer vergun-
ning wordt afgegeven voor het storten van baggerspecie op de Oosterdijk of dat er een 
alternatieve locatie kan worden gevonden. 
 
Niet nader verklaarde verschillen € 80.000,- (V). 622 V 

 
Programma 5 (baten) 
 
Baten afvalstoffenheffing: € 104.000,- (V). Dit bestaat voor € 80.000,- bestaat uit een 
verrekening in verband met de overdracht van de afvalbrengstations aan de HVC per 1 
april 2012. De opbrengsten over het 1e kwartaal komen nog aan de gemeente. Verder is de 
aframing van afvalstoffenheffing in de Tussentijdse Rapportage 2012 in verband met 
leegstand bij woningen € 22.000,- (V) lager uitgevallen. 
 
Huishoudelijk afval: € 430.000,- (N) doordat de begrote onttrekking uit de voorziening 
afvalstoffenheffing hoger is dan de werkelijke. De oorzaak is dat de lasten bij huishoude-
lijk afval lager zijn waardoor er minder uit deze voorziening onttrokken hoeft te worden. 
 
Baten rioolheffing: € 65.000,- (N) op de begrote onttrekking uit de voorziening rioolhef-
fing. Deze moet in combinatie gezien worden met het voordeel van € 40.000,- op de stor-
ting in dezelfde voorziening aan de lastenkant. Per saldo € 25.000,- nadeel. 
 
Niet nader verklaarde verschillen € 3.000,- (N). 394 N 

 
Subtotaal resultaat voor bestemming 228 V 

 
Toelichting op mutaties reserves (lasten) 
 
Niet nader verklaarde verschillen € 6.000,- (N). 6 N 

 
Toelichting op mutaties reserves (baten) 
 
Niet van toepassing. - 

 
Subtotaal mutaties reserves 6 N 

 
Resultaat na bestemming 222 V 
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Programma 6. 
Economie, toerisme en cultuur 
 
Portefeuillehouders: Cees Roem / Hetty Hafkamp / Aletta Hekker / Alwin Hietbrink 
 
Missie 
Wij streven naar een duurzame impuls voor onze economie. Wij dienen ons te 
onderscheiden ten opzichte van andere toeristische gemeenten in Nederland met 
activiteiten die een toevoegde waarde hebben. 
 
In dit programma werkten wij dit in 2012 uit in de onderdelen: 
I  Innovatie 
II  Ondernemersfonds 
III  Strand 
IV  Kunst en cultuur 
 

Programmaonderdeel I : Innovatie 
 
Wat wilden we bereiken? 
Wij streven naar een duurzame impuls voor onze economie: behoud van werkgelegenheid is 
daarbij een belangrijke component, evenals het investeren in kennis en onderwijs op het terrein 
van toerisme en recreatie. 
 
Onze gemeente onderscheidt zich ten opzichte van andere toeristische gemeenten in 
Nederland met activiteiten die een toegevoegde waarde hebben. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a  Het opstellen van de regionale uitvoeringsagenda voor economische zaken, 

recreatie en toerisme en het realiseren van de daarin opgenomen acties. 
1.b  Voor het versterken van de positie van de gemeente als aantrekkelijke 

verblijfslocatie wordt geparticipeerd in netwerken ten behoeve van 
informatievoorziening, promotie en marketing. 

1.c  Voldoen aan gestelde eisen voor het bereiken van kwaliteitskeurmerken. 
1.d  Ondersteunen innovatie initiatieven door middel van een innovatiefonds. 
1.e  Opstellen beleidskader voor standplaatsen. 
1.f  Het opstellen van een nieuwe marktverordening op basis van de modelmarktverorde-

ning. 
1.g  Het opstellen van beleid voor plakplaatsen. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a  In samenwerking met de regiogemeenten is voor de Regio Alkmaar een economische 

uitvoeringsagenda opgesteld. 
1.b  Om de aantrekkelijkheid als verblijfslocatie van onze gemeente kenbaar te maken en te 

versterken is de VVV opgedragen voor één jaar de marketing en promotie voor onze ge-
meente uit te voeren. 

1.c  Voor alle stranden van onze gemeente is in 2012 erkenning volgens het internationale 
keurmerk blauwe vlag behaald.  

1.d Het innovatiefonds is nog niet gerealiseerd. In 2013 voeren we onderzoek uit naar kaders 
en mogelijke opzet. 
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1.e  Er is nog geen beleidskader voor standplaatsen opgesteld. 
1.f  Er is nog geen marktverordening opgesteld. 
1.g  Er is nog geen beleid voor plakplaatsen opgesteld. 
  

Programmaonderdeel II : Ondernemersfonds 
 
Wat wilden wij bereiken? 
Door in overleg met de branche te komen tot een duurzame impuls voor de economie en behoud 
van werkgelegenheid. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a  Onderzoek doen naar een gebiedsgebonden bedrijfseconomische zone 

(ondernemersfonds). 
1.b  Ontwikkelen van een visie op economische zaken. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a  Het onderzoek naar een gebiedsgebonden bedrijfseconomische zone 

(ondernemersfonds) is in 2012 afgerond. Dit door ondernemers aangedragen voorstel zal 
worden vormgegeven in een verordening. Deze verordening wordt begin 2013 aan de 
raad aangeboden. 

1.b  De regionale economische visie wordt opgenomen in de op te stellen toekomstvisie in 
2013. 

 

Programmaonderdeel III : Strand 
 
Wat wilden wij bereiken? 
Het strand moet schoon, veilig en bezoekersvriendelijk zijn. Ontwikkelingen op het strand moe-
ten onderscheidend en duurzaam zijn en aansluiten bij het karakter van onze kustplaatsen. 
. 
Wat zouden we daarvoor doen? 
Uitwerken en uitvoeren van de leer- en verbeterpunten uit de evaluatie 
strandnota en strandbeleid. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
In 2012 is de evaluatie van ons strandbeleid uitgevoerd. Voorgestelde beleidsaanpassingen zijn in 
oktober aan de raad voorgelegd. De raad herkende zich echter niet in de voorgelegde evaluatie 
en heeft eind 2012 overlegd hoe de evaluatie moet worden vormgegeven. Deze uitwerking vindt 
in 2013 plaats. 
 

Programmaonderdeel IV : Kunst en cultuur 
 
Wat wilden wij bereiken 
Bergen is een gemeente rijk aan kunst en cultuur. Wij willen de aankomende jaren het 
kunst- en cultuurbeleid in brede zin blijven ondersteunen en investeren om de sterke 
kwaliteit van Bergen te blijven behouden. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 
1.a  De nota kunst en cultuur wordt vastgesteld en uitgewerkt. 
1.b  Ondersteunen van één project van een amateurkunstenaar in samenwerking met onder-

wijs en buurtbewoners. 
1.c  Er wordt gekeken naar een regionale opzet voor cultuureducatie. 
1.d  Kunst wordt opgenomen in de openbare ruimte in nog te ontwikkelen 

beeldkwaliteitplannen per kern. 
1.e  Ten behoeve van de realisatie van Kranenburgh worden acties uitgevoerd. 
1.f  De kunstcollectie van de gemeente wordt opgeschoond. 
2. -  Uitvoering geven aan de Nota Cultuurhistorie door de ondersteuning en inventarisatie                             

van (potentieel) gemeentelijke monumenten en hun omgeving; 
-  Verdieping van het beleid op archeologie; 
-  Activiteiten in het kader van de publieksvoorlichting middels onder andere de open         
monumentendag. 

 
 Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a  De nota kunst en cultuur is in april 2012 door de raad vastgesteld voor de jaren 2012 en 

2013.  
1.b  Het project om samen met kunstenaars, bewoners en onderwijsinstellingen kunst in de 

openbare ruimte te realiseren is gestart.  
1.c  De regionale opzet voor cultuureducatie is gerealiseerd. Samen met Alkmaar wordt dit in 

2013 verder uitgewerkt. 
1.d  Er worden geen beeldkwaliteitplannen ontwikkeld. Wel wordt kunst in de openbare ruim-

te meegenomen in de te ontwikkelen gebiedsvisies. 
1.e   In 2012 is met betrekking tot Kranenburgh het volgende gerealiseerd: 

 Gedurende de eerste helft van 2012 waren veel activiteiten gericht op het vinden van een 
oplossing voor het niet functioneren van de organisatie van Kranenburgh. In juni 2012 
was de gemeente  genoodzaakt tijdelijk de raad van toezicht van Kranenburgh in te vul-
len nadat de oude raad van toezicht was opgestapt. Deze tijdelijke invulling heeft zich 
met name gericht op het in kaart brengen van de stand van zaken en het op orde bren-
gen van de organisatie zodat een vervolg onder leiding van een nieuwe directeur kon 
plaatsvinden. 

 In oktober 2012 is een nieuwe directeur benoemd. De nieuwe directeur heeft per direct 
een herstart gemaakt met de opbouw van de organisatie van Kranenburgh en met posi-
tief resultaat geïnvesteerd in de relaties met de diverse partners van Kranenburgh. Ook is 
er voorwerk verricht om begin 2013 het bedrijfsplan voor Kranenburgh te kunnen presen-
teren. Onderdeel van het bedrijfsplan is de inhoudelijke programmering, de exploitatie-
begroting (inclusief meerjarenraming) en een nadere uitwerking van de inrichting van de 
organisatie. 

 In november 2012 is een nieuw depot voor Kranenburgh gerealiseerd ter vervanging van 
het oude depot in Elkshove 

 In november 2012 is de nieuwbouw opgeleverd. De renovatie van de villa is voor een 
groot deel in 2012 gerealiseerd en zal begin 2013 worden voltooid. 

 In december 2012 is een nieuwe raad van toezicht benoemd waardoor de gemeente haar 
tijdelijke directe bemoeienis met de organisatie van Kranenburgh kon beëindigen. 

1.f  Het opschonen van de kunstcollectie is onderdeel van de werkzaamheden van Kranen-
burgh. 

2. Uitvoering van de Nota Cultuurhistorie is gestart. Inventarisatie van mogelijke gemeente-
lijke monumenten is uitgevoerd. Daarnaast ondersteunden wij ook in 2012 de deelne-
mers aan de open-monumentendag. 
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Wat heeft het gekost? 

Programma 6 
(Bedragen x € 1.000) 

Begroting 
2012 voor 
wijziging 

Begroting 
2012 na 
laatste 
wijziging 

Realisatie 
2012 

Begrotings- 
afwijking 

V/N 

Lasten 2.329 2.395 2.738 343 N 
Baten 637 745 748 3 V 

Saldo (excl mutaties reserves) 1.693 1.650 1.990 340 N 
Toevoegingen reserves 103 103 98 5 V 
Onttrekkingen reserves 63 118 82 36 N 

Saldo (incl mutaties reserves) 1.733 1.635 2.006 371 N 

 
Financiële toelichting:  
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 371.000 nadeliger dan ge-
raamd na de laatste wijziging.  
 

Programma 6 (lasten) 
 
Gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 36.000,- (V). Zie verdere toelich-
ting programma 7. 
 
Kranenburgh € 263.000,- (N). 2012 was voor Kranenburgh een jaar van veel verandering, 
het gebouw werd gerealiseerd maar de organisatieontwikkeling bleek steeds meer on-
derwerp van zorg te zijn. In juni 2012 heeft de gemeente zich genoodzaakt gezien om als 
gemeente tijdelijk invulling te geven de raad van toezicht met het doel om alle voorwaar-
den voor een goede doorstart van de organisatie te realiseren. In oktober 2012 is de nieu-
we directeur gestart en begin dit jaar is de raad van toezicht opnieuw ingevuld. 
 
Deze periode heeft kosten met zich mee gebracht voor onder meer extra extern advies 
(financieel, juridisch, organisatorisch en museaal) en extra werkzaamheden voor de pro-
jectleider en beleidsmedewerker. Deze kosten zijn deels voor rekening van de gemeente 
en deels voor Kranenburgh. In juni en juli 2012 zijn college en raad ingelicht over de moge-
lijke hoogte van deze kosten.  
 
Uit intern onderzoek is gebleken dat er voor € 167.000,- (N) aan exploitatierechten strand 
Bergen aan Zee nog geactiveerd stond.  
Deze boekwaarde is ineens afgeschreven. 
 
Niet nader verklaarde verschillen € 51.000,- (V). 343 N             

 
Programma 6 (baten) 
Niet nader verklaarde verschillen  3.000,- (V). 

  
 

 3 V 

 
Subtotaal resultaat voor bestemming 340 N 

 
Toelichting op mutaties reserves (lasten) 
Niet nader verklaarde verschillen €5.000,- 5 V 

 
Toelichting op mutaties reserves (baten) 
Niet nader verklaarde verschillen €36.000,- 36 N 
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Subtotaal mutaties reserves 31 N 

 
Resultaat na bestemming 371 N 
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Programma 7. Middelen 

 
Portefeuillehouder: Cees Roem 
 
Missie 
Een duurzame toekomst kan niet zonder een gezond financieel fundament. Wij sturen aan op 
maatregelen die kosten besparen en op deregulering. Gezien de bezuinigingstaakstelling is las-
tenverzwaring niet uit te sluiten. Wij streven ernaar de lokale lasten slechts beperkt te laten stij-
gen. Er wordt bij projecten standaard gewerkt met een programma management methodiek. 
 
In dit programma werkten wij dit in 2012 uit in de onderdelen: 
I  Bezuinigingen 
II  Lokale heffingen 
III  Bedrijfsvoering 
 

Programmaonderdeel I:  Bezuinigingen 
 
Wat wilden we bereiken? 
Wij willen een meerjarig sluitende begroting met jaarlijks zoveel mogelijk ruimte voor 
nieuw beleid. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a  De in het 3e kwartaal van 2011 gemaakte afspraken met de raad, betreffende het creëren 

van ruimte voor nieuw beleid, worden geïmplementeerd in het proces van de totstand-
koming van de programmabegroting 2013. 

1.b  De in 2011 vastgestelde ombuigingsmaatregelen worden doorgevoerd. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a  De met de raad gemaakte afspraken over het creëren van ruimte voor nieuw beleid zijn 

opgenomen in de programmabegroting 2013. 
1.b  De in 2011 vastgestelde ombuigingsmaatregelen  zijn in de perspectiefnota opgenomen 

en doorgevoerd in 2012. 
 

Programmaonderdeel II:  Lokale heffingen 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het streven is om de lokale lasten slechts beperkt te laten stijgen. De riool- en 
afvalstoffenheffing moeten kostendekkend zijn. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a  In 2012 worden de tarieven voor Riool- en Afvalstoffenheffing voor de komende 

jaren vastgesteld. De tarieven worden afgeleid van het in 2011 vast te stellen 
nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) en van het in 2011 vast te stellen 
afvalbeleidsplan 2011-2015 en de in 2011 af te sluiten overeenkomst met de 
HuisVuilCentrale (HVC). Bij vaststelling van de tarieven wordt ook de hoogte van de be-
treffende egalisatievoorzieningen in beschouwing genomen. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a  De tarieven voor zowel rioolheffing als afvalstoffenheffing zijn in 2012 opgenomen in de 

meerjarenbegroting en door de raad vastgesteld. 
  

Programmaonderdeel III:  Bedrijfsvoering 
 
Wat wilden we bereiken? 
Wij willen de transparantie van de bedrijfsvoering verhogen door het vereenvoudigen en verder 
ontwikkelen van de P&C documenten en de daaraan gelieerde processen. 
 
Wat zouden we daarvoor doen? 
1.a  De in 2011 met uw raad gemaakte afspraken over aanpassing van het P&C proces en de 

P&C documenten worden geïmplementeerd om het politieke proces zo goed mogelijk te 
faciliteren. 

1.b  De programmabegroting wordt zo opgezet dat het een afgeleide is van het 
collegeprogramma inclusief daarbij behorende prestatie-indicatoren. 

1.c  De nota Inkoop en aanbestedingsbeleid wordt geactualiseerd en 
geïmplementeerd. 

1.d  Het contractbeheer wordt verder vorm gegeven. 
1.e  Wij gaan verder met het evalueren en bijstellen van risicomanagement binnen 

onze organisatie. 
1.f  Wij gaan verder met het evalueren en bijstellen van projectmatig werken binnen 

onze organisatie. 
1.g  In overleg met de audit-commissie wordt een jaarplan opgesteld voor de artikel 

213A onderzoeken.  
 
Wat hebben we daarvoor gedaan?  
1.a  Gemaakte afspraken over de P&C documenten en het bijbehorend proces zijn uitge-

voerd. In 2012 is onder andere voor het eerst gewerkt met een tussentijdse  rapportage. 
1.b  De programmabegroting is in 2012 opgesteld op basis  van het collegeprogramma. 
1.c  De nota Inkoop en aanbestedingsbeleid is door de raad in november 2012 vastgesteld. 
1.d  Het contractbeheer is verder vorm gegeven. 
1.e  Het risicomanagement is verder vormgegeven. 
1.f  De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de invoering van pro-

jectmatig werken en het hanteren daarvan binnen grote projecten. Het college heeft op 
basis van dit onderzoek een groot aantal aanbevelingen overgenomen. Deze aanbevelin-
gen worden verder uitgewerkt. 

1.g  Er is geen jaarplan opgesteld. Er is daarom ook geen onderzoek op basis van het jaarplan 
uitgevoerd. Er is één onderzoek op basis van artikel 213A uitgevoerd. 
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Wat heeft het gekost? 
 

Programma 7 
(Bedragen x € 1.000) 

Begroting 
2012 voor 
wijziging 

Begroting 
2012 na laat-
ste wijziging 

Realisatie 
2012 

Begrotings- 
afwijking 

V/N 

Lasten 2.189 1.543 1.982 439 N 
Baten 37.132 37.257 38.596 1.339 V 

Saldo (excl mutaties reserves) 34.943 35.714 36.614 900 V 
Toevoegingen reserves 585 583 573 10 V 
Onttrekkingen reserves 7.727 7.727 7.666 61 N 

Saldo (incl mutaties reserves) 42.085 42.858 43.707 849 V 

 
Financiële toelichting:  
Het saldo van dit programma is na resultaatbestemming afgerond € 850.000 voordeliger dan 
geraamd na de laatste wijziging.  
 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen: 

 
Programma 7 (lasten) 
 
Het begrote bedrag van € 40.000,- (V) voor de post onvoorzien is in 2012 niet aangespro-
ken. 
 
Op de lasten van de kostenplaatsen is gerealiseerd € 263.000,- (N) en aan de batenkant 
€ 62.000,- (V), in totaal € 201.000,- (N):  
Die bestaat voor € 118.000 (N) uit kapitaallasten (als tegenhanger van de voordelen op de 
producten in de overige in de programma’s) en € 117.000,- (V) op de loonsom welke voor-
namelijk bestaat uit niet ingevulde vaste formatie.  
Het verdere nadeel bestaat uit de lagere dekking uit doorbelasting van uren. In de produc-
ten in de overige programma’s zijn de tegenhangers opgenomen. De werkelijke doorbe-
laste uren voor 2012 liggen met grondslag 288 personen iets onder de 293 personen die in 
de kostenverdeelstaat 2012 zijn opgenomen. 
 
Aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen is een extra bedrag 
van € 170.000,- (N) gedoteerd. Dit om de stand van de voorziening ultimo 2012 op het 
benodigde peil te brengen van € 1.834.000,-. Oorzaak is gelegen in het feit dat er bij be-
paalde gebouwen in het verleden uit is gegaan van eindigheid van het onderhoud en er 
toevoegingen van gemeentelijke gebouwen aan de vastgoed portefeuille hebben plaats-
gevonden. Ook hiervan was het onderhoud niet in de financiële meerjarenraming opge-
nomen en dit levert een extra dotatie in het jaar 2012 op. 
 
Niet nader verklaarde verschillen € 46.000 (N). 439 N                      
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Programma 7 (baten)  
 
Door technische aanpassingen (overige ontwikkelingen, uitkeringsfactor, verdeelreserve 
2010/2011/2012 et cetera) in de decembercirculaire 2012 is er over 2010, 2011 en 2012 
€ 102.000,- (N) minder ontvangen. Door het late moment van deze circulaire kon er geen 
begrotingswijziging meer worden getekend door de raad, vandaar deze afwijking. 
 
€ 130.000,- (N) omdat wij nog in gesprek zijn met de belastingdienst over  een teruggave 
van Btw/BCF voor dit bedrag. Doordat dit meeloopt in het proces van Horizontaal Toe-
zicht verantwoorden we deze bate pas op het moment dat het zeker is. 
 
Door het opleggen van een nakohier forensenbelasting voor belastingjaar 2009, 2010, en 
de doorwerking hiervan in 2011 en 2012 wordt een meeropbrengst van € 956.000,- gege-
nereerd. Het opleggen van een nakohier toeristenbelasting over belastingjaar 2010, 2011 
en de doorwerking hiervan in 2012 levert een meeropbrengst op van € 395.000 ,-, totaal 
€ 1.351.000,- (V). 
Ook is er incidenteel € 62.000,- (V) op precariobelasting door een incidenteel project.  
 
Op de baten van de kostenplaatsen is gerealiseerd € 62.000,- (V), zie verklaring aan de 
lastenkant. 
 
Niet nader verklaarde verschillen € 97.000 (V). 1.339 V 

 
Subtotaal resultaat voor bestemming 900 V 

 
Toelichting op mutaties reserves (lasten) 
 
Niet nader verklaarde verschillen € 10.000,- (V). 10 V 

 
Toelichting op mutaties reserves (baten) 
 
Er is een lagere onttrekking geweest uit de reserve verkoop Nuon aandelen  omdat de 
afschrijving in een keer van een aantal activa van maatschappelijk nut lager is uitgevallen 
doordat de boekwaarde € 61.000,- (N) lager was. 61 N 

 
Subtotaal mutaties reserves 51 N 

 
Resultaat na bestemming 849 V 
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2. Jaarverslag: 
 

De Paragrafen 
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Paragraaf A. Weerstandsvermogen 
 
1. Aanleiding en achtergrond  
 
De Gemeente Bergen (NH) acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoe-
ring beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op 
verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toe-
komstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om 
inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitge-
voerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis 
van de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend. 
 
2. Risicoprofiel  
 
Om de risico's van Gemeente Bergen (NH) in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit 
risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risi-
comanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden ge-
bracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 84 risico's in beeld 
gebracht. In het onderstaande overzicht wordt echter alleen het aantal risico's gepresenteerd 
met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit met een 
maximum van 10. Deze wijze van presenteren is voor het eerst bij de begroting 2013 gehanteerd.  
 
 

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's 

Risi-
co-
num
mer 

Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed 

R240 Algemene Uitkering 
gemeentefonds valt 
lager uit dan begroot 
doordat de bezuinigin-
gen op Rijksniveau an-
ders uitpakken dan inge-
schat 

Financieel-
Begrotingstekort 

50% max.€ 1.000.000 11.75% 

R318 Door de aanpassing van 
het zorgzwaartepakket 
is de verwachting dat wij 
200 extra aanvragen 
krijgen op jaarbasis. Dit 
aangezien inwoners 
minder snel in een ver-
zorgingshuis worden 
opgenomen en dus lan-
ger thuis ondersteuning 
nodig hebben. 

Financieel-extra aanvra-
gen woningaanpassin-
gen en huishoudelijke 
hulp 

90% max.€ 360.000 7.56% 

R247 Uitvallen installaties 
en/of apparatuur (incl 
ICT) huisvesting ge-
meentelijke organisatie 

Financieel-Ad hoc inves-
teringen 
Imago-Tijdelijke huisves-
ting elders 

30% max.€ 1.000.000 7.12% 
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Risi-
co-
num
mer 

Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed 

R213 Aanspreken van ge-
meente op garantstel-
lingen of borgstelling 
door Woningstichtingen 
of andere instellingen 
met garantstellingen 
voor ver- of nieuwbouw 

Financieel-Betaling van 
schulden aan derden 
door gemeente 

1% max.€ 29.000.000 6.64% 

R241 Er is rekening gehouden 
met een verlaging van 
de Algemene Uitkering 
gemeentefonds oplo-
pend tot ruim € 1 mln. 
door de herijking die 
met ingang van 2014 zijn 
beslag krijgt. Deze ver-
laging kan gunstiger 
uitvallen. 

Financieel-
Begrotingstekort 

50% max.€ 500.000 5.69% 

R246 Niet realiseren van de 
beoogde opbrengst uit 
verkoop van het perceel 
Berkenlaan (als gedeel-
telijke dekking project 
nieuwbouw Nieuw Kra-
nenburg). 

Financieel-
budgetoverschrijding 

50% max.€ 300.000 5.46% 

R307 Opheffen danwel aan-
passing Werkvoorzie-
ningschap Noord-
Kennemerland (WNK) 

Financieel-
budgetoverschrijding 
Imago-imagoschade kan 
oplopen naar regionaal 

30% max.€ 500.000 5.78% 

R149 Toename in het aantal 
(aanvragen) uitkerings-
gerechtigden 

Financieel-
Budgetoverschrijdingen 

70% max.€ 302.103 4.89% 

R253 Monitoringsplan Oos-
terdijk wordt niet geac-
cepteerd door Provincie 

Financieel-Saneren in 
plaats van monitoren 

5% max.€ 3.000.000 4.58% 

R254 Gemeente voldoet niet 
meer aan de subsidie-
voorwaarden voor 
Nieuw Kranenburg die 
de provincie heeft ge-
steld 

Financieel-terugbetalen 
(deel) van de subsidie 

5% max.€ 2.590.000 2.97% 

 
Totaal grote risico's:  € 38.552.000 
Overige risico's:  € 16.363.000 
Totaal alle risico's: € 54.915.000 
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Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie (ook wel Monte Carlo simulatie ge-
noemd) uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale 
bedrag (€ 54.915.000- zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en 
in hun maximale omvang optreden. De horizontale as bevat schattingen van de totale schadelast 
van alle risico’s , de verticale as geeft weer hoe groot de kans is dat de op de horizontale as ver-
melde bedragen voorkomen (het gaat hier om percentages). Figuur 1 en tabel 2 tonen de resulta-
ten van de risicosimulatie. 
 
 

 
 
Uit onderstaande tabel is af te lezen dat het 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afge-
dekt met een bedrag van € 2.882.863 (benodigde weerstandscapaciteit) waar dat bij de begro-
ting voor 2013 was ingeschat op € 3.181.801 
 
 

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende 
zekerheidspercentages 

Percentage Bedrag 
5% € 472.799 

10% € 706.422 
15% € 861.577 
20% € 975.584 
25% € 1.089.591 
30% € 1.185.495 
35% € 1.277.532 
40% € 1.369.570 
45% € 1.463.478 
50% € 1.561.435 
55% € 1.659.392 
60% € 1.757.637 
65% € 1.869.978 
70% € 1.982.319 
75% € 2.105.824 
80% € 2.294.635 
85% € 2.526.143 
90% € 2.882.863 
95% € 3.665.309 
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3. Beschikbare weerstandscapaciteit  
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten:  
I Reserves 
II Onbenutte belastingcapaciteit 
III Post onvoorzien 
 
Ad. I Reserves 
De reserves zijn in drie typen onder te verdelen: de algemene reserve, de reserve weerstands-
vermogen en de bestemmingsreserves. 
 
Algemene reserve 
Van de reserves vormt de algemene reserve het direct vrij besteedbare deel dat kan worden aan-
gewend ter financiering van opgetreden risico’s. 
 
Reserve weerstandsvermogen 
Binnen het eigen vermogen hebben wij al één specifieke reserve afgezonderd om risico’s op te 
vangen en dat is de reserve weerstandsvermogen.  
 
Bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door uw raad een bepaalde bestemming is gege-
ven. Uw raad zou kunnen besluiten om deze bestemming te wijzigen en deze reserves ook in te 
zetten ter dekking van opgetreden risico’s, met uitzondering van de reserve afschrijvingslasten 
van ruim € 2 miljoen per 1 januari 2013. Deze is nodig ter dekking van meerjarige kapitaallasten.  
 
Ad. II Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit is de mate waarin de belastingen maximaal verhoogd kunnen 
worden. Dit betreft dan met name het OZB-tarief. Landelijk is de macronorm voor de OZB voor 
2013 op 3% gesteld. Dit betreft de maximale stijging van de opbrengst OZB. Omdat in onze be-
groting voor 2013 rekening is gehouden met een groei van de OZB van 2% resteert een ruimte 
van 1%, afgerond € 75.000. 
 
Uiteraard zijn er andere belastingen, zoals de toeristenbelasting en de parkeerbelasting, die door 
verhoging van de tarieven tot een meeropbrengst en verbetering van de weerstandscapaciteit 
kunnen leiden. Hiervoor bestaat geen wettelijk maximum, waardoor wij geen indicatie kunnen 
geven van de maximale omvang van deze ruimte. 
 
Wat de gemeentelijke leges betreft wordt zoveel mogelijk kostendekkendheid nagestreefd. 
Zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing zijn in Bergen in principe 100% kostendekkend. 
Deze heffingen hebben geen onbenutte capaciteit. 
 
Als zich tegenvallers voordoen, kan de onbenutte belastingcapaciteit niet zonder slag of stoot 
worden ingezet, maar dit is wel één van de mogelijkheden. 
 
Ad. III Post onvoorzien 
Deze bedraagt structureel € 40.000 en kan via een raadsbegrotingswijziging incidenteel worden 
ingezet als dekking. 
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Het totaal van de hiervoor genoemde, gemakkelijk in te zetten opties ter afdekking van inciden-
tele risico’s blijkt uit de volgende tabel:  
 
Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit 

Weerstand Startcapaciteit in € 
Algemene reserve 7.423.000 
Overige bestemmingsreserves 
excl. reserve afschrijvingslasten 
investeringen 

5.692.000 

Reserve weerstandsvermogen 6.200.000 
Onbenutte belastingcapaciteit 75.000 
Post onvoorzien 40.000 
Totale weerstandscapaciteit 19.430.000 
 
4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tus-
sen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de 
beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande  
figuur weergegeven. 
 
 

 
 
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet 
tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weer-
standsvermogen. 
 
 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare weer-
standscapaciteit 

 =  
€ 19.430.000 

= 6,74 
Benodigde weerstand-
capaciteit 

€ 2.882.863 

 
 

Risico's Weerstandscapaciteit

- Financieel - Algemene reserve

- Juridisch - Bestemmingsreserves

- Veiligheid - Onbenutte belastingcapaciteit

- Imago / politiek - Post onvoorzien

- Etc.

   Bruto risicoprofiel

  Beheersmaatregelen

  Netto risicoprofiel

WEERSTANDSVERMOGEN
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De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waarde-
ring van het berekende ratio. 
 
Tabel 4: Weerstandsnorm 

Waarderingscijfer Ratio Betekenis 
A >2,0 uitstekend 
B 1,4-2,0 ruim voldoende 
C 1,0-1,4 voldoende 
D 0,8-1,0 matig 
E 0,6-0,8 onvoldoende  
F <0,6 ruim onvoldoende 
 
Het ratio valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Bij deze waardering 
maken wij de volgende kanttekeningen: 
 
Eigen vermogen / Vreemd vermogen 
Behalve een rekenkundige benadering op grond van benoemde risico’s is het beoordelen van de 
verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen ook een veel gehanteerde ratio voor het beoor-
delen van de weerstand van een organisatie. 
Uit de stresstest die in 2012 door Deloitte is uitgevoerd is gebleken dat onze gemeente voor een 
groot deel gefinancierd is met vreemd vermogen. Dit vreemd vermogen is voor het grootste ge-
deelte aangewend voor de financiering van investeringen, waarover wordt afgeschreven. De 
rentelasten bedragen circa 6% van onze exploitatie. Dit beperkt de flexibiliteit van onze begro-
ting, omdat de rentelasten pas vervallen, nadat de bijbehorende investeringen volledig zijn afge-
schreven. 
 
Oordeel Provincie  
De provincie kwalificeert de financiële positie van de gemeente op dit moment als redelijk (net 
als in 2011). Aan het inzicht in en de financiële onderbouwing van de risico’s wordt bij de beoor-
deling meerwaarde gehecht. Daarnaast is de normering van de incidentele en structurele weer-
standscapaciteit aangepast naar een meer reële omvang. 
 
Wij kunnen deze waardering volgen. Immers, mocht een van de risico’s zich voordoen en wij in-
derdaad gedwongen worden de weerstandscapaciteit in te zetten, dan zal direct daarna opnieuw 
een bedrag aan weerstandscapaciteit benodigd zijn ter afdekking van de overblijvende risico’s. 
Het ingezette bedrag moet weer worden “terug” gespaard.  
 
De door ons berekende ratio beoordeelt het weerstandsvermogen op een moment, de benade-
ring van de Provincie velt een oordeel over een langere termijn.  
 
5. Nieuwe ontwikkelingen  
 
Grote projecten 
Voor de risico's rondom de grote projecten is een aparte risicoreserve opgenomen voor een be-
drag van € 1 miljoen. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2012 stellen wij uw raad 
voor een resultaatbestemming op te nemen van € 1,3 miljoen, zodat de risicoreserve een hoogte 
krijgt van € 2,3 miljoen. 
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6. Conclusie 
 
Deze risico-inschatting is de eerste risico-inschatting op basis van de NARIS-methodiek. We heb-
ben berekend dat bij een weerstandscapaciteit van € 2.882.863 het 90% zeker is dat alle risico's 
kunnen worden afgedekt. 
In de Nota Reserves en Voorzieningen heeft uw raad besloten om 10% van de exploitatie- begro-
ting aan te houden als weerstandsvermogen: een bedrag van ca € 6.200.000 in 2012. 
 
Omdat de organisatie na verloop van tijd meer vertrouwd wordt met de NARIS-methodiek is 
onze inschatting dat de uitkomst in de loop der tijd beter wordt. Ook de effecten van het invoe-
ren van beheersmaatregelen wegen dan mee. Wij doen nu nog geen voorspelling over de uit-
komst van deze ontwikkeling op het benodigde weerstandsvermogen. Immers, ook externe ont-
wikkelingen (met name het rijksbeleid) zijn hierop van invloed. Ten opzichte van de risico’s op het 
moment van opstellen van de begroting 2013 is het berekende benodigde  weerstandscapaciteit 
afgenomen. Dit komt met name door de gewijzigde kanspercentages voor enkele grote risico’s. 
 
De  hoogte van het weerstandsvermogen wordt gehandhaafd op het bedrag van € 6.200.000. 
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Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen 
 
1. Algemeen 
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. In deze openbare ruimte wordt onder 
andere gewerkt, gewoond en gerecreëerd. Voor deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van 
een aantal kapitaalgoederen die bestaan uit de volgende onderdelen: 
- Infrastructuur (wegen,  water, riolering) 
- Voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) 
- Gebouwen (wonen, werken) 
Om deze kapitaalgoederen zo lang en duurzaam mogelijk in stand te houden, is het een taak van 
de gemeente om deze te onderhouden waarbij de beperking met name zit in de beschikbaarheid 
van menskracht en financiële middelen. 
 
Voor 2012 waren de totale uitgaven voor het beheer van de openbare ruimte geraamd op 
€ 3.674.000 (exclusief investeringen) en de totale omvang van de investeringen  waren in 2012  
geraamd op € 12.265.000. De volgende tabel laat zien hoe deze bedragen zijn opgebouwd en wat 
de realisatie is over 2012. 
 
Omschrijving Exploitatie 

2012 
Exploitatie 

2012 
Investeringen 

2012 
Investeringen 

2012 
begroot (x 

€1.000) 
werkelijk (x 

€1.000) 
begroot (x 

€1.000) 
Realisaties (x 

€1.000) 
Onderhoud wegen 775 814 6.957 4.476 

Onderhoud straatmeubilair (incl. 
bebording/bewegwijzering) 

23 36 0 0 

Onderhoud openbare verlichting 96 100 175 187 

    

Baggeren en onderhoud be-
schoeiingen 

294 207 5 4 

  

 

    

Beheren bomen en plantsoe-
nen/bosbeheer 

370 417 178 128 

    

Onderhoud riolering 407 418 4.365 3.443 

  

 Speelplaatsen 22 23 71 38 

    

Gebouwen  633 542 0 0 

  

 Onderwijshuisvesting  529 499 291 166 

    

Sportaccommodaties  490 447 178 102 

  

 Multifunctionele accommodaties  0 0 0 0 

    

Onderhoud begraafplaats 35 42 45 35 

  

 Totaal 3.674 3.545 12.265 8.579 



Jaarstukken 2012 
 

58 

De afwijkingen tussen begroot en werkelijk worden, waar relevant, hierna per kopje toegelicht. 
 
2. Onze beleids- en beheerplannen  
In 2012 is bepaald welke inventarisatiesoorten in de beheerplannen opgenomen moeten worden. 
Hierdoor is het mogelijk op een eenduidige manier te inventariseren. Deze inventarisatiesoorten 
zijn bruikbaar voor de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De in-
voering van de BGT is gepland in 2013. Dit heeft gevolgen voor de actualisatie van diverse be-
heerplannen. 
 
In 2012 is het beheer volgens onderstaande beheerplannen uitgevoerd. Voor de onderdelen waar 
nog geen beheerplan voor is geldt dat onderhoud na inspectie wordt uitgevoerd. 
 

Beheerplan Aanwezig d.d. 

- Wegen Ja 2008-2011 

- Baggerplan Ja 2004-2013 

- Riool (GRP) Ja 2011-2016 

- Openbare Verlichting Nee Onderhoud 
volgt op inspec-
tie 

- Speelplaatsen Ja doorlopend 

- Groen Ja 2005-2015 

- Begraafplaatsen Ja 2008-2013 

- Sportaccommodaties Nee onderhoud vol-
gens bestek 

- Gebouwen en woningen Ja 2009-2013 

- Reddingsbrigades  Nee volgt 

- Onderwijshuisvesting              
(huisvestingsplan) 

Ja 2011 

 
 
Ontwikkelingen: 
Hierna  geven wij per beheerplan de verschillende doelen, kaders en middelen aan en de ontwik-
kelingen in het jaar 2012. 
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Wegen 
 
Financiën 
In de begroting 2012 (inclusief begrotingswijzigingen) is een bedrag van € 775.311 opgenomen 
voor onderhoud/aankoop materialen wegbeheer en een totaalbedrag aan investeringen volgens 
het nieuwe investeringsschema van € 6.957.000. 
 

Begroot 2012  Werkelijk 2012 

 775.311  813.893  

 
Stand van zaken planuitvoering 
De afdeling loopt op schema en de onderstaande werkzaamheden zijn voorbereid of uitgevoerd.  
 
Programma begrotingsjaar 
 

Project- 
naam 

Kern Omschrijving investe-
ring 

Jaar 
Bestek 
voor-
berei-
ding 

Jaar 
start 
Uit- 
voe-
ring 

Jaar 
Gereed 

Realisatie in 2012 

9 nessen Bergen 
Recon.Schumanln / 
Churchillln na afkop.9 
Nessen 

2010 2010 2012 
Technisch gereed. 
Financiële afronding 
in 2013 

Groetincke Groet Groetincke 2010 2011 2013 
Ligt op schema en 
wordt in 2013 afge-
rond 

Heereweg 
Zuid      

(fase 1) 
Schoorl 

Reconstructie Heere-
weg tussen Sportlaan 
en Voorweg (Schoorl) 
incl kruising Voorweg 

2010 2011 2012 
Dit werk is in 2012 
afgerond 

Loudels- 
weg e.o. 

Bergen 

Loudelsweg / 
St.Antoniusstraat / 
Stroomerlaan / 
St.Adelbertuslaan / 
Molenkrochtlaan Herin-
rich-
ting/riolering/afkoppele
n  
 

2010 2011 2013 

De start van het werk 
was op verzoek van 
ondernemers naar 
achter geschoven en 
de Oosterweg is aan 
het project toege-
voegd. De Loudels-
weg is volgens sche-
ma in 2012 afgerond 
en de achterliggende 
straten worden in 
2013 afgerond 

Herenweg 
Egmond 
Binnen 

Eg-
mond 

Binnen 

Reconstructie Heren-
weg tussen de Venne-
watersweg en de Adel-
bertusweg 

2011 2012 2012 
Dit werk is in 2012 
afgerond 
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Project- 
naam 

Kern Omschrijving investe-
ring 

Jaar 
Bestek 
voor-
berei-
ding 

Jaar 
start 
Uit- 
voeri
ng 

Jaar 
Gereed 

Realisatie in 2012 

Heereweg 
Noord 
(fase 2) 

Schoorl 

Duurzaam veilig inrich-
ten Heereweg tussen 
Voorweg (Schoorl) en 
Wagenmakersstraat 
(Groet)  

2010 2012 2013 

In 2012 is de weg weer 
voor het verkeer 
opengesteld. De af-
ronding van dit werk 
is medio 2013 

Zeiler- 
boulevard 

Bergen 
aan Zee 

Reconstructie Zeiler-
boulevard BaZ 

2011 2012 2013 
Ligt op schema en 
wordt in 2013 afge-
rond 

Adel-
bertusweg 

Egmond 
Binnen 

Eg-
mond 

Binnen 

Her-
inr.St.Adelbertusweg, 
Randweg en Abdijlaan 

2012 2013 2013 

Dit werk is na de aan-
besteding doorge-
schoven naar 2013 
ivm prioriteit voor de 
Heereweg in Schoorl 

Pieter 
Schots-

man- 
straat 

Eg-
mond 

aan Zee 
Pieter Schotsmanstraat 2011 2012 2012 

Dit werk is in 2012 
afgerond 

 
 

Waterwegen (baggerplan)  
 
Financiën  
De planvoorbereiding en het maken van het bestek voor het uitvoeren van de baggerwerkzaam-
heden in 2012 zijn niet voltooid. Het zoeken naar een afzetgebied voor de bagger binnen de ge-
meentegrenzen neemt, door de vele noodzakelijk te volgen procedures, meer tijd in beslag. Het 
gevolg hiervan is dat het baggerprogramma voor 2012 niet is uitgevoerd. De noodzakelijke werk-
zaamheden zijn verschoven naar 2013. Het baggerprogramma van 2012 moet samen met het 
programma van 2013 worden uitgevoerd. In het voorjaar van 2013 komt hiervoor een raadsvoor-
stel. 
 
Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. 
 

Begroot 2012 Werkelijk 2012 

294.487 189.650  

 
Stand van zaken planuitvoering 
De baggerwerkzaamheden 2012 en 2013 worden voorbereid. Medio mei 2013 zal een aanbeste-
ding worden gehouden. De uitvoering dient plaats te vinden vanaf oktober 2013.  
 
Programma begrotingsjaar 
De volgende locaties zijn dit jaar opgenomen: 
Schoorl: Groetincke  
Bergen: omgeving Landweg/Monnetnes 
Egmond: Egmond Binnen 
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Ontwikkelingen/realisatie 
De werken zijn niet uitgevoerd. 

 
Riool (GRP)  
 
Financiën 
In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 407.424 opgenomen voor onderhoud en beheer van het 
riool. Aan investeringen is voor 2012 een bedrag opgenomen van € 4.365.000. 
 
Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. 
 

Begroot 2012  Werkelijk 2012  

407.424  417.694  

 
 
Stand van zaken planuitvoering 
Het GRP 2011-2016 is door uw raad in 2011 vastgesteld. In het kader van de verbrede zorgplicht 
zijn de gevolgen voor de begroting in het GRP verwerkt. Het GRP geeft in globale termen de uit-
voeringsplanning voor de aankomende vijf jaren aan.  
 
Programma begrotingsjaar 
De beheers- en verbeteringsmaatregelen voor de riolering zijn uitgevoerd zoals in het Gemeente-
lijke Rioleringsplan (GRP) is aangegeven. Een investering wordt over het algemeen over meerde-
re jaren uitgegeven. 
 
Ontwikkelingen/realisatie 
Aan de hand van de inspecties worden de uitvoeringsplannen zo nodig aangepast. In 2012 is on-
der andere het riool onder de volgende wegen vernieuwd: De 3 nessen, Churchillaan, Loudels-
weg, Oosterweg, Heereweg Noord (Schoorl), Pieter Schotsmanstraat, Herenweg (Egmond Bin-
nen), Groetincke. 
 

Openbare verlichting  
 
Financiën 
In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 96.335 opgenomen voor onderhoud van de openbare 
verlichting. Aan investeringen is voor 2012 een bedrag van € 175.000 opgenomen. 
 
Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. 
 

Begroot 2012  Werkelijk 2012 

96.335  99.612  

 
Stand van zaken planuitvoering  
Daar waar riolerings- en of andere werkzaamheden worden verricht, wordt zoveel mogelijk het 
vernieuwen/vervangen van het bovengrondse en het ondergrondse deel van de openbare verlich-
ting meegenomen.  
 
Programma begrotingsjaar  
Zie algemeen.  
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Ontwikkelingen/realisatie  
Zoals afgesproken in het plan van aanpak van 2011 zijn wij in het najaar van 2012 gestart met het 
vervangen van circa 237 bestaande lichtmasten met bijbehorende armaturen voor LED-
verlichting. Afronding van deze grootschalige vervanging is gepland in het voorjaar van 2013.  
In de begroting van 2012 is hiervoor € 125.000 opgenomen voor de masten en € 125.000 voor de 
armaturen. Er is in 2012 voor circa € 140.000 gerealiseerd. Er is voor 2013 € 120.000 opgenomen. 

 
Groen   
 
Financiën 
In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 370.070 opgenomen voor onderhoud en beheer van 
bomen en plantsoenen. In 2012 is een overschrijding ingecalculeerd. Deze overschrijding is ge-
dekt uit de verwerking van het groenafval. In de verwerking van het groen afval is een besparing 
bereikt, het hierdoor vrijgekomen budget is ingezet om de noodzakelijke onderhoudswerkzaam-
heden uit te voeren. 
 
Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. 
 

Begroot 2012  Werkelijk 2012 

370.070  416.996  

 
Stand van zaken planuitvoering 
In 2005 is het groenbeheerplan vastgesteld en is de kwaliteit van het groen bekeken. Het groen-
beheerplan voldoet nog steeds aan de beleidskaders die daarin zijn opgenomen. In 2012 is een 
start gemaakt met de werkzaamheden die uit de VTA veiligheidsinspectie van bomen 2010/2011 
zijn gekomen. Er zijn veel bomen die een snoei- en zorgachterstand hebben opgelopen. Dit is 
zichtbaar geworden doordat het beheerprogramma beter op orde is. De verwachting is dat deze 
achterstand snel zal worden ingelopen door de eigen dienst. In 2012 zijn wij gestart met het op-
zetten van een aangepast groenbeheerplan. Er zijn nieuwe groentypes benoemd die in 2013 
worden geïnventariseerd. Wanneer alles is afgerond zal het groenbeheerplan een grote bijdrage 
gaan leveren aan de BGT. 
 
Programma begrotingsjaar 
Zie stand van zaken planuitvoering. 
 
Ontwikkelingen/realisatie 
Eind 2012 is er een start gemaakt met de inventarisaties en het optimaliseren van het groenbe-
heerplan. Tevens worden de begraafplaatsen, sportvelden, speelplaatsen en al het straatmeubi-
lair in het groenbeheerplan opgenomen.  
 
In 2012 is een start gemaakt met het wegwerken van de groeiachterstanden aan de bomen die 
voortvloeien uit de VTA. Daar zal in 2013 verder aan worden gewerkt.  
 
Mede doordat er geen extreme droge periodes waren of dat er een extreem droge zomer was, is 
het onderhoud van de plantsoenen goed verlopen. Er zijn de afgelopen zomer wel constant twee 
externen ingehuurd om te ondersteunen bij het groenonderhoud. Hierdoor was er voor het eigen 
personeel meer ruimte voor het ander onderhoud. 
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Speelplaatsen  
 
Financiën 
In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 21.928 opgenomen voor onderhoud en beheer van 
speelplaatsen en een totaalbedrag aan investeringen van € 71.138. 
 
Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. 
 

Begroot 2012 Werkelijk 2012  

21.928  23.204  

 
Stand van zaken planuitvoering 
Onderhoud en beheer van speeltoestellen is conform planning uitgevoerd. 
 
Programma begrotingsjaar 
Het programma van vervangingen voor 2012 is veranderd naar aanleiding van de veiligheidskeu-
ring en na overleg met de afdeling wijkgericht werken. Alle speelplaatsen die in 2012 op de plan-
ning zijn gezet, worden in 2013 gerenoveerd. 
 
Ontwikkelingen/realisatie 
In 2012 is het speelplaatsenbeleidsplan door de raad goedgekeurd. In deze notitie zijn extra mid-
delen beschikbaar gesteld voor de aanpassing van speelplaatsen. Eén daarvan wordt begin 2013 
gerealiseerd en de volgende in de zomer van 2013. 
Verder zijn er vier speelplaatsen opgeknapt waaronder Parnassiapark Bergen aan Zee, Ganzen-
pad Groet, Kiekendief Groet, Jan Leyenlaan Bergen en is er hard gewerkt aan de voetbalkooi in 
Egmond aan den Hoef. Deze is om juridische procedurele redenen nog niet gerealiseerd.  

 
Sportaccommodaties  
  
Financiën 
In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 490.146 opgenomen voor onderhoud en beheer van 
sportaccommodaties. Voor het onderhoud van de velden is het budget wat beschikbaar is vol-
doende.  
 
De onderhoudskosten voor de multifunctionele accommodatie De Beeck zijn iets lager uitgeval-
len. De onderhoudskosten voor sportcentrum De Watertoren zijn lager uitgevallen doordat de 
beheerder een bijdrage heeft gedaan die begroot was voor 2010. Daarnaast heeft er minder on-
derhoud plaatsgevonden. Gezien de onzekere toekomst vindt alleen het hoognodige onderhoud 
plaats.  
 
Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. 
 

Begroot 2012 Werkelijk 2012  

490.146  446.644  
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Stand van zaken planuitvoering  
Het onderhoud van de sportvelden is tot medio 2015 uitbesteed aan de WNK. De WNK is verant-
woordelijk voor de inkoop van de materialen zoals graszaden en meststoffen. De komende vijf 
jaar wordt het onderhoud van de sportvelden tegen een vast tarief gedaan. 
 
Programma begrotingsjaar 
Het onderhouden en bespeelbaar houden van de bestaande sportvelden.  
 
Ontwikkelingen/realisatie 
Afgelopen jaar verliep het onderhoud van de sportvelden door WNK naar wens. De sportvereni-
gingen zijn tevreden over de kwaliteit van de sportvelden en er waren nagenoeg geen klachten. 
Voor 2013 zal er een onderhoudsplan moeten komen voor het meubilair en de lichtmasten op de 
sportterreinen.  

 
Begraafplaatsen   
 
Financiën 
In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 35.087  opgenomen voor onderhoud van de begraaf-
plaatsen. Dit is voldoende om de begraafplaats op een nette manier te onderhouden. 
 
Meerjarige exploitatiekosten doorgewerkt in begroting. 
 

Begroot 2012  Werkelijk 2012 

35.087  41.957  

 
Stand van zaken planuitvoering 
De begraafplaats van Bergen voldoet aan de beleidsdoelstellingen. De renovatie van de begraaf-
plaats van Schoorl is in het voorjaar van 2013 afgerond.  
 
Programma begrotingsjaar 
Voor 2013 zijn er geen extra werkzaamheden gepland.  
 
Ontwikkelingen/realisatie  
De begraafplaats Bergen voldoet geheel aan de eisen uit het vastgestelde beleidsplan van 2005. 
De aanpassing van de begraafplaats Schoorl zijn in 2012 begonnen en worden in 2013 afgerond. 
Voor Egmond zal in 2013 een uitvoeringsplan worden gemaakt. De uitvoering zal eind 2013 be-
ginnen. 
 
Verder is de gemeente bezig om de rechthebbenden van onbekende graven in kaart te brengen. 
Wanneer de rechthebbenden zijn achterhaald moeten ze bepalen of ze het graf willen behouden 
en de daarbij behorende onderhoudskosten willen dragen. Indien ze het graf niet willen behou-
den of zich  binnen een jaar niet melden,  zullen deze terugkomen naar de gemeente zodat deze 
opnieuw kunnen worden uitgegeven. 
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Gebouwen en woningen opgenomen in egalisatievoorziening    
 
Financiën 
Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de voorziening ‘onderhoud gemeentelijke gebouwen 
en woningen’. De dotatie van € 343.000 is in 2012 opgesplitst in groot en klein onderhoud. Het 
klein onderhoud is een exploitatiebudget geworden. Het groot onderhoud vanuit budget strate-
gisch vastgoed is overgeheveld naar de dotatie in het egalisatiefonds, hiermee bedraagt de 
nieuwe dotatie € 332.000. 
 
Actualisatie van de vastgoedportefeuille (uitgesteld onderhoud en toegevoegde objecten) heeft 
duidelijk gemaakt dat bij het huidige beleid (minimaal sober en doelmatig onderhoud) de voor-
ziening vanaf 2o16 een negatief saldo bereikt. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is 
dit niet toegestaan. De begrote jaarlijkse dotatie van € 332.000 moet stapsgewijs verhoogd wor-
den naar circa € 780.000 per jaar. Hiertoe is er voor 2012 een extra dotatie van € 170.000 gedaan. 
 
Werkelijke uitgaven egalisatiefonds in 2012 zijn € 468.000  geweest. Begin 2013 is  het college 
voorgesteld om in overleg met de raad op zoek te gaan naar mogelijkheden om de onderhouds-
kosten te verminderen. Op dit moment is de uitslag nog niet bekend.  
 
Meerjarige dotaties/onttrekkingen zoals op dit moment bekend doorgewerkt in begroting. 
 

 Begroot 2012  Werkelijk 2012 

Dotatie 332.000  502.000 

Geplande ont-
trekking 

569.000 468.000 

 
Stand van zaken planuitvoering 
De achterstand van enkele jaren geleden is grotendeels weggewerkt. Nagenoeg alle in 2012 ge-
plande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor het restant is een opdracht verstrekt en zal worden 
afgerond in 2013. Het onderhoud verloopt conform planning. De volgende actualisatie van de 
meerjarenonderhoudsplanning staat gepland voor 2013.  
 
Programma begrotingsjaar 
Zie stand van zaken planuitvoering. 
 
Ontwikkelingen/realisatie 
De werkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd. Alle werkzaamheden zijn aanbesteed en 
grotendeels uitgevoerd. De afronding van een deel van de werkzaamheden zal nog plaatsvinden 
in 2013. 

 
Reddingsbrigades  
 
Voor de reddingsbrigades bestaat nog geen beleids- en beheerplan. In 2012 is hard gewerkt aan 
deze plannen. Deze worden begin 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het onderhoud van de 
gebouwen valt onder het beheerplan Gebouwen en Woningen zoals eerder omschreven.  
 
Ontwikkelingen/realisatie  
In december heeft B&W besloten om het beleid voor de reddingsbrigades voor 2012 niet te ver-
anderen. In 2013 zal het beleid verder worden ontwikkeld. In 2012 is zijn alle materialen geïnven-
tariseerd.  
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Onderwijshuisvesting 
 

Doel 
In stand houden van de schoolaccommodaties, dit als uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht 
op de onderwijshuisvesting. Het onderhoudsniveau is sober en doelmatig. 
 

Herziening 
Jaarlijks wordt het onderwijshuisvestingsplan geactualiseerd op basis van de aanvragen van de 
schoolbesturen. In 2012 hebben wij onder andere asbestsaneringen gefinancierd bij de Teun de 
Jagerschool en de Bergerscholengemeenschap (BSG). 
 
Beleidskader 
Verordening Onderwijshuisvesting, Wpo, Wec en Wvo. 
 
Financiële consequenties beleidsdoel 
Het onderhoudsniveau kan met de bestaande middelen in stand worden gehouden. 
 
Financiële consequenties in de begroting 
In de exploitatie 2012 is een bedrag van € 529.375 opgenomen voor onderhoud van de onderwijs-
huisvesting. Aan investeringen is voor 2012 een bedrag van € 291.399 opgenomen. 
 
Meerjarige exploitatiekosten zijn doorgewerkt in begroting, waarbij de bezuiniging van € 190.000 
de komende vier jaar reeds is verwerkt. In verband met het dalend leerlingenaantal is in 2012 
gestart met de ontwikkeling van een scholenplan voor de kernen Schoorl/Groet en Bergen voor 
de komende tien  jaar. 
 

Begroot 2012 Werkelijk 2012 

529.375 498.791 

 
Programma begrotingsjaar 
Elk jaar wordt een nieuw programma onderwijshuisvesting vastgesteld, het eerstvolgende pro-
gramma onderwijshuisvesting is die van 2013. 
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Paragraaf C. Financiering 
 
1. Inleiding 
In deze paragraaf geven we aan hoe we het afgelopen jaar hebben geregeld dat we steeds vol-
doende geld hadden om alle rekeningen gedurende het afgelopen boekjaar te kunnen betalen. 
Hoe we dat van plan waren te doen hebben we vastgelegd in de financiële paragraaf van de pro-
grammabegroting 2012. 

 

2. Algemene ontwikkelingen: 
 
Interne ontwikkelingen 
De belangrijkste interne ontwikkelingen in 2012 waren: 

 Begin 2012 is door de raad het treasurystatuut vastgesteld. 

 In de 2e helft van 2012 is een treasurycommissie ingesteld (zie voor verdere details 

         onder treasuryorganisatie). 

 We hebben de liquiditeitsplanning verbeterd door de kasstromen onder te verdelen in  

operationele-, investerings- en financiële kasstromen. Hiermee willen we bereiken dat             
we de verschillende kasstromen beter kunnen analyseren en een betere prognose geven          
wanneer die stromen zich voordoen. 

Externe ontwikkelingen 

 Het kabinet Rutte heeft in 2012 twee nieuwe wetsvoorstellen ingediend die gevolgen 

hebben voor de financiële huishouding van de gemeente. Dit zijn de wet Houdbaarheid    
overheidsfinanciën (wet HOF) en schatkistbankieren. In de wet HOF staat dat gemeenten 
een gelijkwaardige bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het emu-tekort.  
Schatkistbankieren houdt in dat een gemeente met overtollige middelen verplicht wordt 
deze bij het Rijk onder te brengen. Verdere ontwikkelingen van deze wetsvoorstellen en 
mogelijke gevolgen voor de gemeente Bergen worden nauwlettend gevolgd in de treasu-
rycommissie. 

 In de begroting waren we uitgegaan van een gelijkblijvende rente, in werkelijkheid is de 

   rente opnieuw gedaald.  
 

 
 (bron: www.renteontwikkeling.nl) 
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3. Treasurybeheer 
Een van de belangrijkste taken van de treasuryfunctie is het beheersen van de risico’s die voort-
vloeien uit het lenen en uitzetten van middelen. Onderstaand worden de belangrijkste risico’s 
behandeld. 
 

Renterisico 
 
Kasgeldlimiet 
Aangezien de rente voor korte leningen behoorlijk kan fluctueren, heeft dit direct een grote in-
vloed op de rentelasten. De kasgeldlimiet beperkt de omvang van de korte financiering en wordt 
berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar.  
 
De wet Fido stelt dat de kasgeldlimiet niet meer dan twee achtereenvolgende kwartalen mag 
worden overschreden. Na een derde achtereenvolgende overschrijding dient de betrokken ge-
meente de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan 
om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, heeft de gemeente 
Bergen alleen in het eerste kwartaal de limiet overschreden. 
    
Toets kasgeldlimiet   (bedragen x € 1.000) 

Omvang begroting per 1 januari 2012 € 70.504 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 

1. Toegestane kasgeldlimiet         

 
In procenten van de grondslag 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 

 
In bedrag 5.993 5.993 5.993 5.993 

2. Omvang vlottende korte schuld         

 
Opgenomen gelden < 1 jaar 5.000 7.500 0 0 

 
Schuld in rekening courant 3.575 1.076 44 20 

 
Gestorte gelden door derden < 1 jaar 0 0 0 0 

 
Totale omvang van de vlottende schuld 8.575 8.576 44 20 

3. Vlottende middelen         

 
Contante gelden in kas 17 15 12 8 

 
Tegoeden in rekening-courant 70 3.689 7.703 4.511 

 
Overige uitstaande gelden < 1 jaar 0 0 0 0 

 
Totale omvang van de vlottende middelen 87 3.704 7.715 4.519 

Toets kasgeldlimiet         

4. Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) 8.488 4.872 -7.671 -4.499 

 
Toegestane kasgeldlimiet (1) 5.993 5.993 5.993 5.993 

 
Ruimte (+) Overschrijding (-) = (1) - (4) -2.495 1.121 13.664 10.492 

 
 
Renterisiconorm 
Het doel van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (schuld 
met een rentetypische looptijd langer dan één jaar). Dit kan door het aanbrengen van spreiding in 
de looptijden van de leningenportefeuille. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte 
aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingsto-
taal. In onderstaande tabel blijkt dat we ruim binnen de norm zijn gebleven.  
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Renterisiconorm 
 

(Bedragen x € 1.000) 

  Variabelen Begroting Rekening 
  Renterisico(norm)     

1 Renteherzieningen 0 0 
2 Aflossingen 6.885 6.885 

3 Renterisico (1+2) 6.885 6.885 
        
4 Renterisiconorm 14.101 13.684 

(5a) = (4>3) 
Ruimte onder renterisico-
norm 7.216 6.799 

(5b) = (3>4) 
Overschrijding renterisico-
norm 0 0 

        
Berekening Renterisiconorm     
4a Begrotingstotaal 70.504 68.419 
4b Percentage regeling 20% 20% 

(4) = (4a x 4b/100) Renterisiconorm 14.101 13.684 

 
 
Kredietrisico  
Kredietrisico op verstrekte geldleningen per 31-12-2012 

Risicogroep Met/zonder 
(hypothecaire) 

zekerheid 

Restant % van rest 

  schuld schuld 

(bedragen x € 1.000)     

Woningcorporaties 19.159 13.647 58,8 

Overige toegestane instellingen volgens       
het treasurystatuut (publieke taak) 3.805 2.776 12,0 
      
Verstrekkingen aan ambtenaren 7.579 6.777 29,2 
       

Totaal 30.543 23.200 100,0 

 
Liquiditeitsrisico 
In onderstaande grafiek laten we het verloop van de liquide middelen over 2012 zien. 
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Uit de grafiek blijkt dat het financieringsoverschot over het geheel genomen een enigszins grillig 
karakter vertoond. Overigens vertoonde het boekjaar 2011 een zelfde tendens. Evenals in 2011 
werd dit in 2012 veroorzaakt doordat er in de eerste maanden van het jaar een financieringste-
kort dreigde. Door het aantrekken van kasgeldleningen kon dit worden opgevangen. De piek in 
de maand juni 2012 wordt veroorzaakt door het omzetten van de kasgeldleningen in een langlo-
pende geldlening in combinatie met de jaarlijkse uitkering van het btw-compensatie fonds in die 
periode.  
 
Treasury organisatie 
Begin 2012 heeft uw raad een nieuw treasurystatuut vastgesteld. Dit bevat richtlijnen, voorschrif-
ten en overige bepalingen voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie. Een belangrijke 
wijziging in het nieuwe statuut ten opzichte van het oude statuut, is dat er een treasurycommis-
sie is ingesteld. Deze commissie bestaat uit: de portefeuillehouder financiën, de afdelingshoof-
den Bedrijfsvoering & Control en Interne Dienstverlening, de 1e medewerker Administraties en 
een medewerker Financieel en Bedrijfsvoeringadvies.  
 
De treasurycommissie is verantwoordelijk voor de advisering, het voorbereiden van beleidsvoor-
stellen, het opstellen van de paragraaf financiering en rapporteert aan ons college over de uitvoe-
ring van het treasurybeheer. De commissie is in 2012 drie keer bij elkaar geweest en de belang-
rijkste onderwerpen die daarin aan de orde zijn geweest, zijn: de Wet Hof, schatkistbankieren, 
het emu-saldo, financiering en liquiditeitsrisico, de kasgeldlimiet, de renterisiconorm, kredietrisi-
co, rentevisie, renteomslag en de liquiditeitsprognose voor zowel de korte als lange termijn.   
 

Financiering 
 
Vermogenswaarde 
De totale waarde aan vaste activa van onze gemeente per 31 december 2012 bedraagt 
€ 110,0 miljoen. Dit financieren we met een bedrag van € 28,6 miljoen aan reserves en voorzie-
ningen en met een bedrag van € 86,9 miljoen aan vaste schulden waarvan € 24,8 miljoen recht-
streeks doorgeschoven zijn aan uitgegeven leningen (financiële vaste activa).  
 
Leningenportefeuille 

(bedragen x € 1.000)   2012 

Stand per 1 januari  75.043 

Rente toevoeging lening Bouwfonds  183 

Nieuwe lening  18.500 

Aflossingen  -6.885 

Stand per 31 december  86.841 

       
In 2012 hebben we bij de BNG een nieuwe lening aangetrokken met een looptijd van 15 jaar te-
gen 2,76%. 
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 Paragraaf D. Bedrijfsvoering 
 
Organisatieontwikkeling 
In ons collegeprogramma “Verantwoord en met vertrouwen verder” zijn de nodige aandachts-
punten op het gebied van bedrijfsvoering opgenomen. Dit betreft met name Programmaonder-
deel III van Programma 7 Middelen en Programma 3 Dienstverlening. Daarnaast wordt binnen de 
organisatie aan een aantal grotere onderwerpen aandacht besteed. In 2011 is de evaluatie van de 
in 2009 doorgevoerde reorganisatie en het  Medewerkers Tevredenheids Onderzoek  uitgevoerd. 
De hieruit volgende actie- en aandachtspunten zijn in 2012 per afdeling  geïmplementeerd. Hier-
over is afstemming geweest met de Ondernemingsraad. 
 
Binnen een gemeente moet de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden. 
Daarom is het management blijvend op zoek naar de beste oplossing voor diverse bedrijfsvoe-
ringsvraagstukken. Wij bewaken de omvang van de formatie, investeren in belangrijke thema’s 
als risicomanagement en budgetbewaking en onderzoeken nieuwe denkstromen zoals “lean 
management”. Wij zoeken daarvoor samenwerking met en ondersteuning van andere gemeen-
tes in onze regio. 
 
In 2012 zijn de processen Meldingen Openbare Ruimte (MOR), Begraafplaatsen en de Planning & 
 Control cyclus opnieuw ingericht en beschreven, gebruik makend van het gedachtengoed van 
“lean management”. Het aangepaste proces voor MOR is in 2012 geïmplementeerd. Aan de im-
plementatie van de overige processen wordt nog gewerkt. 
 
Formatieontwikkeling 
Ter informatie laten wij hieronder het verloop van de formatie over de afgelopen jaren zien:  
 

Tijdstip Formatie 
(incl. griffie) 

Mutatie Indexcijfer Afname tov 
01-01-2006 

01-01-2006 283,0  100  

31-12-2006 274,0 -/-  9,0 97 3% 

31-12-2007 265,0 -/- 9,0 94 6% 

31-12-2008 256,5 -/- 8,5 91 9% 

01-09-2009 249,5 -/- 7,0 88 12% 

31-12-2009 255,0 + 5,5 90 10% 

31-12-2010 240,5 -/- 14,5 85 15% 

31-12-2011 240,5  - 85 15% 

31-12-20121 240,5  - 85 15% 
1In 2012 is de tijdelijke formatie van de Coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin (1 fte) omgezet 

in vaste formatie. Hier waren in de begroting ook middelen voor beschikbaar gesteld. Daar-
naast is een actief formatiebeheer gevoerd, waarbij diverse “rest”formatie (kleine deeltijden) 
zijn opgeschoond. Hierdoor is de formatie in 2012 niet gestegen, maar gelijk gebleven. 
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Ontwikkeling bovenformatieven 
Er zijn eind 2012 geen medewerkers in dienst met de status bovenformatief.  
 
Verzuim 
Het ziekteverzuim ontwikkelt zich in de gewenste richting.  Het verzuimpercentage over 2012 is 
gemiddeld 4,57%  en het streefcijfer voor 2012 was 4,6 % op jaarbasis. De gemiddelde verzuim-
frequentie is 1,55. Het streefcijfer voor 2012 was 1,3.   
 
In 2012  heeft een workshop  verzuimmanagement plaatsgevonden  voor MT, teamleiders en 
P&O adviseurs. Tijdens deze bijeenkomst is gewerkt aan een eenduidige visie op gebied van ver-
zuim. Er is gekozen voor een gedragsmatige aanpak  en besproken op welke wijze hieraan stu-
ring wordt gegeven. In het gedragsmodel wordt er vanuit gegaan dat er bij verzuim sprake is van 
een keuzeproces. Volgens dit model gaat  bij het beheersen van verzuim vooral om het beïnvloe-
den van de verzuimkeuze en daarmee van het verzuimgedrag. Het resultaat is een plan van aan-
pak waarmee de gemeente Bergen  het verzuimbeleid  actualiseert en nieuwe afspraken zal ma-
ken over streefcijfers. 
 
Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 
De RI&E in het gemeentehuis heeft plaatsgevonden. Deze bestond uit een ronde door het ge-
meentehuis,  een vragenlijst voor medewerkers en het doornemen van de beleidsdocumenten. 
Op basis van de rapportage van de knelpunten worden in 2013 maatregelen getroffen.. 
 
Wet dwangsom 
In 2012 is bij WIZ op drie bezwaarschriften te laat beslist waarbij de gemeente een dwangsom 
heeft uitbetaald. Het gaat om drie keer het maximale bedrag van € 1.260,-, totaal dus € 3.780,- 
Voor de overige procedures is in zes gevallen een dwangsom uitbetaald voor een totaalbedrag 
van € 6.180,-. 
 
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) 
De Wopt verplicht organisaties de beloning van functionarissen openbaar te maken indien deze 
uitstijgt boven een jaarlijks vast te stellen normbedrag. Voor de verantwoording over 2012 is dit 
Wopt normbedrag vastgesteld op € 193.000. De gemeente Bergen heeft geen functionarissen 
waarvan de beloning hoger is dan het normbedrag. 
 
Aanbestedingsresultaten 
In 2012 zijn 46 aanbestedingen uitgevoerd: 
 Aantal dos-

siers 
  

Levering/Diensten 40 € 1.992.000  
Werken 6 € 1.746.000  

Totaal 46 € 3.738.000 
 
Op leveringen en diensten zijn geen noemenswaardige aanbestedingsresultaten behaald. Dit 
komt mede doordat dat wij in de voorbereiding van deze aanbestedingen goede marktverken-
ningen hebben uitgevoerd. 
Op werken is - ten opzichte van de directie ramingen - een totaal aanbestedingsresultaat van  
€ 531.000 behaald. Dit resultaat is ingezet voor de afrekening van meer- en minderwerk.  
Daar waar aanbestedingsresultaten leiden tot structurele kostenverlaging (of verhoging) 
zijn/worden deze verwerkt via de planning- en controlcyclus. 
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Paragraaf E. Verbonden partijen 
 
De gemeente Bergen heeft een groot aantal publieke taken die verschillend van aard en omvang 
zijn. Voor een optimale uitvoering worden sommige van deze taken gemeenschappelijk met an-
dere (regio) partijen uitgevoerd. Dit is vaak efficiënter, effectiever, er is meer expertise en een 
grotere bestuurlijke kracht. Met deze partijen treft onze gemeente gemeenschappelijke regelin-
gen of neemt deel in naamloze of besloten vennootschappen. Dit zijn de verbonden partijen, 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisaties waar onze gemeente zowel een financieel 
belang in heeft als bestuurlijke zeggenschap over heeft. 
Er is sprake van een financieel belang wanneer de gemeente geen verhaalsmogelijkheden heeft 
als de partij failliet gaat of wanneer de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar 
verplichtingen niet nakomt.  
Er is sprake van een bestuurlijk belang als de gemeente zitting heeft in het bestuur van de organi-
satie of daarvan aandeelhouder is. 
 
Publiekrechtelijke verbonden partijen 
Hierbij gaat het voornamelijk om de participatie in gemeenschappelijke regelingen in de zin van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen.  
 
Onze gemeente is aan de volgende partijen verbonden: 

 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD). 

 Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB). 

 Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK). 

 Recreatiegebied Geestmerambacht. 

 Milieudienst Regio Alkmaar (MRA). 

 Regionaal Historisch Centrum (RHC).  

 Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI). 
 
Privaatrechtelijke verbonden partijen 
Dit betreft deelname aan rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen. Onze gemeente neemt 
deel aan de volgende partijen: 

 Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG). 

 NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH). 

 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. 
 
In deze paragraaf wordt aan uw raad vanaf de jaarrekening 2010 voortaan uitgebreider gerappor-
teerd over de verbonden partijen, te weten: 

 de naam van de verbonden partij en de vestigingsplaats; 

 het programmanummer waaronder de verbonden partij in de begroting is opgenomen; 

 het openbaar belang van de verbonden partij; 

 de deelnemende partijen; 

 het bestuurlijk belang; 

 het financieel belang; 

 de ontwikkelingen van de verbonden partij; 

 de financiële gegevens van het jaar voorafgaand aan het jaarrekening jaar. 
De jaarverslagen van het jaarrekening jaar van de verbonden partijen zijn nog niet aangeleverd 
op het moment van het opstellen van onze jaarrekening. Het gaat dan om het eigen en vreemd 
vermogen aan het begin en aan het eind van een boekjaar en het financiële resultaat over dat 
jaar.  
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Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord te Alkmaar 
 
 

Programma  1. Inwoners en bestuur.  
 
Openbaar belang 
Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven 
gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. 
 
Partijen 
Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den 
Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, 
Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, 
Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. 
 
Bestuurlijk belang 
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is burgemeester H. Hafkamp. Als plaatsver-
vangend lid is wethouder C. Roem aangewezen.  
Met de Veiligheidsregio is 5 keer per jaar bestuurlijk overleg en 2 keer per jaar worden er thema-
dagen georganiseerd. 
 
Financieel belang 
De deelnemers aan de GR staan garant voor zover door andere overheidsorganen geen garantie 
is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal inwo-
ners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend. 
 
Ontwikkelingen   
De eerste kamer is akkoord gegaan met de wet regionalisering brandweer. Dit betekent dat alle 
brandweervrijwilligers overgaan naar de veiligheidsregio NHN. Dit wordt voorbereid.  
 
Financiële gegevens 
 

Bedragen x € 1.000 
 

31 december 2011  31 december 2010 

Eigen vermogen 2.131 938 

Vreemd vermogen 10.916 12.040 

 

Resultaat over boekjaar  115 296 
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Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheids-
dienst Hollands Noorden te Schagen (GGD) 
 
 

Programma  2. Samenleving.  
 
Openbaar belang 
Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van individuele gemeenten te boven 
gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD 
Hollands Noorden voert in opdracht van de gemeente het basispakket gezondheidszorg uit dat is 
vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. 
 
Partijen 
Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den 
Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, 
Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, 
Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. 
 
Bestuurlijk belang 
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Mesu. Plaatsvervangend lid is 
wethouder A. Hekker.  Er is 4 keer per jaar bestuurlijk overleg. 
 
Financieel belang 
Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen 
gelden staan de deelnemers garant voor zover door andere overheidsorganen geen garantie is 
verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal inwoners 
op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend. 
 
Ontwikkelingen   
Het AB van de GGD heeft op 16 mei 2011 besloten een aantal concrete bezuinigingen door te 
voeren die moeten leiden tot de volgende bezuinigingtaakstelling:  
- in 2012 wordt er 5% bezuinigd; 
- in 2013 wordt er 7,5% bezuinigd; 
- in 2014 10%.  
 
Naast deze taakstelling is tevens besloten de nullijn te hanteren ten aanzien van de loon- en prijs-
indexatie. Tevens voert de GGD de komende jaren een eenmalige structurele efficiencykorting 
uit van 2,25% op jaarbasis  (daarbij gaat niet om een korting op de gemeentelijke bijdrage, maar 
om een vermindering van overhead en voordeel op inkoop). Per saldo zal daarmee de begroting 
van de GGD in volume afnemen.  
Omdat pas bij de begrotingen voor de jaren 2013 en 2014 over de extra bezuinigingsopdracht 
voor die jaren wordt besloten, is de eventuele verdere verlaging van de bijdrage van -2,5% in 2013 
en -2,5% in 2014 nog niet verwerkt. De kerntakendiscussie die in 2011 is gestart,  moet duidelijk-
heid bieden over de effecten en daarmee de uitvoerbaarheid van de bezuinigingstaakstelling. 
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Financiële gegevens 
 

Bedragen x € 1.000 
 

31 december 2011  31 december 2010 

Eigen vermogen 788 204 

Vreemd vermogen 4.403 6.006 

 

Resultaat over boekjaar  663 336 
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Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Open-
baar Basisonderwijs te Castricum (ISOB) 
 
 

Programma  2. Samenleving.  
 
Openbaar belang 
De ISOB coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit ter zake van het be-
voegd gezag van het openbaar onderwijs zoals bedoeld in artikel 48 Wet op het Primaire Onder-
wijs en als genoemd in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de 
school/scholen, de wijziging van de statuten of de ontbinding van de stichting of de terugvorde-
ring van de school/scholen. Deze laatste bevoegdheden blijven een bevoegdheid van de gemeen-
teraad. De ISOB-raad, bestaande uit vertegenwoordigers van de zes deelnemende gemeenten,  
houdt toezicht op de ISOB. De rechten en plichten van de ISOB-raad staan beschreven in de 
ISOB-raad-regeling en daarnaast in de ISOB-statuten zoals vastgesteld door uw raad op 11 okto-
ber 2011. 
 
Partijen 
Gemeenten Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo, Schermer en Uitgeest. 
 
Bestuurlijk belang 
Vertegenwoordiger als lid in de ISOB-raad is wethouder J. Mesu. Plaatsvervangend lid is wethou-
der A. Hietbrink. De portefeuillehouder van Heiloo is voorzitter van de ISOB-raad  In 2011 is be-
sloten om als ISOB-raad twee keer per jaar bijeen te komen. In de vergadering in oktober worden 
de jaarstukken besproken. De ISOB-raad heeft de bevoegdheid om een zienswijze te geven over 
de jaarstukken. 
 
Financieel belang 
Bij ernstige structurele financiële problemen dienen de gezamenlijke gemeenten bij te dragen. 
 
Ontwikkelingen  
Op 6 november 2012 tijdens de vergadering van de  ISOB-raadvergadering is stilgestaan bij het 
toenemend tekort op de exploitatie.  Dit wordt veroorzaakt  doordat de daling van het aantal 
leerlingen  leidt tot  lagere inkomsten van het Rijk. De lagere inkomsten worden onvoldoende 
gecompenseerd door een besparing op de uitgaven.  
Er is afgesproken, dat in 2013 de ISOB zich zal beraden over bezuinigingen.  
 
Financiële gegevens 
 

Bedragen x € 1.000 
 

31 december 2011  31 december 2010 

Eigen vermogen 6.075 6.294 

Vreemd vermogen 2.622 3.242 

 

Resultaat over boekjaar  -218 -98 
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Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-
Kennemerland te Alkmaar (WNK) 
 
 

Programma  2. Samenleving.  
 
Openbaar belang 
Het werkvoorzieningschap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) uit te voeren. De uitvoering van de Wsw is een wettelijke taak voor gemeenten. De ver-
plichtingen en bevoegdheden uit de Wsw zijn overgedragen aan het werkvoorzieningschap. 
 
Partijen 
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en 
Schermer.  
 
Bestuurlijk belang 
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Mesu. Als plaatsvervangend 
lid is wethouder A. Hietbrink aangewezen. Er is maandelijks bestuurlijk overleg. Ambtelijk is onze 
gemeente vertegenwoordigd in de beleidsadviescommissie die 6 wekelijks overlegt. 
 
Financieel belang 
In de GR is hier het volgende over afgesproken (artikel 24): Mocht enig jaar een nadelig saldo 
opleveren dan wordt dit nadelig saldo allereerst afgeboekt van de algemene reserve en indien 
deze uitgeput of onvoldoende is dan wordt het overblijvende saldo betrokken bij de afrekening 
van de gemeentelijke bijdragen zoals geregeld in artikel 22. Dit bijstorten gaat naar rato van het 
in standaardeenheden (SE) uitgedrukt aantal personen dat in de gemeente zijn woonplaats 
heeft, zoals dat ook voor de gemeentelijke bijdragen geldt. De  gemeente Bergen zou ongeveer 
7,5% voor zijn rekening moeten nemen. 
 
Ontwikkelingen   
Het kabinet Rutte II zet de plannen voor nieuwe wetgeving voor de onderkant van de arbeids-
markt door. De Participatiewet wordt naar verwachting ingevoerd op 1 januari 2014. In deze wet 
komen de eerdere plannen voor de  herstructurering en afbouw van de Wsw in enigszins aange-
paste vorm terug. Uitgangspunt blijft dat de Wsw een voorziening wordt met een beperkt aantal 
plekken voor mensen die uitsluitend beschut kunnen werken. De overige doelgroep moet zoveel 
mogelijk in reguliere banen bij reguliere werkgevers aan de slag. In onze regio wordt de herstruc-
turering Wsw opgepakt binnen het project regionale samenwerking, dat de  ISD voorbereid. 
Daarbij wordt het idee uitgewerkt om de GR WNK om te vormen /te gebruiken om de ISD in 
vorm te geven. 
 
De begrotingsdoelstellingen van WNK voor 2012 lijken niet te worden gehaald. De omzet van de 
werkbedrijven is nu redelijk bekend,  maar op dit moment is nog niet duidelijk wat het resultaat 
van het onderdeel re-integratie is. Derhalve kan nu nog geen prognose van het mogelijke eindre-
sultaat worden gegeven. Op 1 maart 2013 zal  het definitieve verliessaldo bekend zijn. Na het 
derde kwartaal 2012 werd nog uitgegaan van een nadelig saldo van circa 1,2 miljoen euro. 
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Financiële gegevens 
 

Bedragen x € 1.000 
 

31 december 2011  31 december 2010 

Eigen vermogen 1.533 1.967 

Vreemd vermogen 7.177 7.103 

 

Resultaat over boekjaar  130 -351 
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Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geestmerambacht 
te Haarlem 
 
 

Programma  5. Beheer openbare ruimte.  
 
Openbaar belang 
Binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze gemeenschappelijke regeling behorende en als 
zodanig gewaarmerkte plattegrond: 
het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; 
het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; 
het tot stand brengen en onderhouden van een landschap. 
 
Partijen 
Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. 
 
Bestuurlijk belang 
Adviserende leden in het algemeen bestuur zijn wethouder C. Roem en raadslid de heer  
T. Meedendorp. Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 2 keer per jaar bestuurlijk 
overleg. 
 
Financieel belang 
Voor dekking van de exploitatie van het Recreatieschap wordt de volgende verdeelsleutel gehan-
teerd: Alkmaar 36%, Bergen 1,1%, Heerhugowaard 18%, Langedijk 9,6% en de provincie NH 
35,3%. Daarbij is op te merken dat de gemeente Bergen geen stemrecht heeft en derhalve ook 
niet aansprakelijk is voor over- of onderschrijdingen van de begroting.  
Tevens is op te merken dat het recreatieschap het beheer en uitvoering voert over het bestaand 
gebied, Geestmerambacht, de uitbreidingsgebieden en het nieuwe recreatiegebied Park van 
Luna, maar dat de gemeente Bergen alleen bijdraagt aan de exploitatie van het bestaande recre-
atiegebied Geestmerambacht. 
 
Ontwikkelingen   
De gemeente Schagen (voormalige gemeente Harenkarspel) wenst deel te nemen aan de huidige 
gemeenschappelijke regeling. Om dit mogelijk te maken wordt de bestaande regeling aange-
past.  
Deze ontwikkeling heeft geen invloed op de financiële verplichtingen voor onze gemeente.  
De provincie Noord-Holland heeft aangegeven de deelname aan het recreatieschap te willen 
beëindigen. Ook door de gemeente Bergen wordt onderzocht of het stoppen met deelname aan 
deze gemeenschappelijke regeling voor onze gemeente mogelijk is.  
 
Financiële gegevens 
 

Bedragen x € 1.000 
 

31 december 2011  31 december 2010 

Eigen vermogen 6.820 262 

Vreemd vermogen 3.386 4.776 

 

Resultaat over boekjaar  0 6 
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Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar te 
Alkmaar (MRA) 
 
 

Programma 5. Beheer openbare ruimte.  
 
Openbaar belang 
Het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het samenwerken op het ge-
bied van milieu door de deelnemende gemeenten.  
 
Partijen 
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer. 
 
Bestuurlijk belang 
Vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur is wethouder A. Hietbrink. Als plaatsvervangend lid 
is wethouder C. Roem aangewezen. Er is 6 keer per jaar bestuurlijk overleg. 
 
Financieel belang 
De kosten van de werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5 tweede lid van de regeling, worden, 
voor zover deze niet door andere inkomsten worden gedekt, gedragen door de deelnemende 
gemeenten. De kostenverdeling vindt plaats op basis van het aantal uren dat door de individuele 
deelnemende gemeente van de milieudienst wordt afgenomen.  
 
Ontwikkelingen  
Naast de opbrengsten uit de dienstverleningsovereenkomsten heeft de MRA de ambitie om in 
2013 extra opbrengsten te realiseren uit extra opdrachten, die worden verricht voor overheidsor-
ganisaties, en uit structurele groei van de MRA als gevolg van samenwerking en door uitbreiding 
van taken. De MRA wil extra opbrengsten halen uit alle hoofdactiviteiten. De milieudienst zal niet 
alleen producten leveren, maar ook personeel die voor een bepaalde periode specifieke werk-
zaamheden zullen uitvoeren. Met de extra opbrengsten en regionale samenwerking wordt een 
efficiëntere inzet van medewerkers beoogd en een betere beschikbaarheid van specialistische 
functies. 
 
Financiële gegevens 
 

Bedragen x € 1.000 
 

31 december 2011  31 december 2010 

Eigen vermogen 612 479 

Vreemd vermogen 1.068 811 

 

Resultaat over boekjaar  260 36 
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Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alk-
maar en omstreken (VVI) 
 
 

Programma  5. Beheer openbare ruimte  
 
Openbaar belang 
De verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Wet Milieubeheer verkre-
gen afvalstoffen. 
 
Partijen 
Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, 
Langedijk, Niedorp, Schermer, Uitgeest en Wormerland. 
 
Bestuurlijk belang 
Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur is wethouder C. Roem. Als plaatsvervangend lid is 
wethouder A. Hietbrink aangewezen. Er is 3 keer per jaar bestuurlijk overleg. 
 
Financieel belang 
De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de betaling van rente en aflossing 
van de door het lichaam gesloten leningen en opname van rekening-courant gelden, alsmede van 
de door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhou-
ding van het inwonertal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar waarin voor de eerste maal rente 
en aflossing is verschuldigd. 
De VVI is één van de 17 aandeelhouders van de NV Huisvuilcentrale (HVC) en heeft 529 aandelen 
A in bezit. Op basis van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling betekent dit voor de deel-
nemende gemeenten een garantieaandeel op basis van het aantal inwoners. Jaarlijks wordt een 
garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende 
boekjaar uitgekeerd. 
 
Ontwikkelingen   
Er  is een nieuwe organisatiestructuur en een directiestructuur waarin een nieuwe clustering van 
de bestaande activiteiten, een focus op grondstoffen en energie, het vermeerderen van herge-
bruik van grondstoffen en voor wat betreft energie, het produceren van groene energie en het 
verwerken van niet-herbruikbare stoffen, als belangrijkste speerpunten zijn gedefinieerd. 
De resultaatprognose voor de komende jaren komt onder druk te staan. Herstructurering van de 
financiering, bezuinigingen (externe kosten, personeelskosten, inkrimping personele organisatie, 
ontslagen: sociaal plan), opbrengstverhogingen en bevriezing en gedeeltelijke indexatie van ta-
rieven worden als maatregelen genoemd om het resultaat te verhogen.  
 
Financiële gegevens 
 

Bedragen x € 1.000 
 

31 december 2011  31 december 2010 

Eigen vermogen 24 24 

Vreemd vermogen 598 652 

 

Resultaat over boekjaar  0 0 
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Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. te Alkmaar 
 
 

Programma 6. Economie, toerisme en cultuur.  
 
Openbaar belang 
Het genereren van meer duurzame autonome economische groei binnen de regio en meer inves-
teringen van elders in de regio. Deze groei en investeringen dienen zich te vertalen in nieuwe 
werkgelegenheid.  
 
Partijen 
Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den 
Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, 
Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, 
Wieringen, Wieringermeer, Zijpe,de provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel 
Noordwest-Holland. 
 
Bestuurlijk belang 
Onze gemeente is als aandeelhouder  van het ontwikkelingsbedrijf vertegenwoordigd in de al-
gemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene 
vergadering voor aandeelhouders door wethouder C. Roem.  
 
Financieel belang 
50% van de aandelen is geplaatst bij de provincie Noord-Holland, 48% bij gemeenten van de re-
gio Noord-Holland Noord en 2% bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. De aandelen 
zijn niet vrij verhandelbaar. Als een aandeelhouder wil terugtreden is hij verplicht om zijn aande-
len aan te bieden aan de overige aandeelhouders. De exploitatiebijdrage is berekend naar rato op 
basis van het inwoneraantal van de gemeente. 
Bij de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf in 2007 is voor totaal bedrag van € 50.000 aan 
aandelen geplaatst. Onze gemeente heeft 1.000 aandelen met een nominale waarde van € 1 per 
stuk. 
  
Ontwikkelingen   
Het functioneren van het Ontwikkelingsbedrijf is in 2010 geëvalueerd. De aanbevelingen uit deze 
evaluatie over de aansturing en werkwijze van het ontwikkelingsbedrijf worden opgepakt. In 
2011 is door aandeelhouders nader onderzocht naar mogelijkheden om resultaten van het ont-
wikkelingsbedrijf efficiënter en effectiever vorm te geven. In 2012 is door de aandeelhouders 
samen met het ontwikkelingsbedrijf de transitie ingezet naar een efficiëntere en effectievere 
organisatie. Daarbij ligt het accent voor de werkzaamheden van het Ontwikkelingsbedrijf op 
uitvoering, worden risicovolle participatietrajecten in vastgoedontwikkeling afgebouwd en wor-
den de sturingsmogelijkheden van aandeelhouders vergroot. Aandeelhouders participeren actief 
in het opstellen van de jaarplannen. Deze jaarplannen worden samen met de begroting  vastge-
steld door de algemene vergadering voor aandeelhouders. 
 
Voor  de transitie van het ontwikkelingsbedrijf naar een uitvoeringsorganisatie wordt het huidige 
convenant ontbonden en wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld. 
Binnen deze samenwerkingsovereenkomst vindt een herverdeling plaats van aandelen. De Ka-
mer van Koophandel zal geen aandeelhouderspositie meer innemen.  Het aandelenpakket van de 
Provincie vermindert tot 49% . De 3  regio’s ( Kop Noord Holland Noord, West Friesland en Alk-
maar) krijgen per regio 17% van de aandelen. 
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Daarnaast wordt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd, 5 jaar, aangegaan 
en is een exit-clausule voor aandeelhouders opgenomen.  
 
Vanaf 1 januari 2013 verricht het ontwikkelingsbedrijf de werkzaamheden volgens de nieuwe 
koers. Naar verwachting  zal eind eerste kwartaal 2013 de samenwerkingsovereenkomst door de 
aandeelhouders worden getekend. 
 
Financiële gegevens 
 

Bedragen x € 1.000 
 

31 december 2011  31 december 2010 

Eigen vermogen   

Vreemd vermogen   

 

Resultaat over boekjaar    

 
Voor de jaren 2010 en 2011 is voor het ontwikkelingsbedrijf geen jaarrekening vastgesteld. 
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Overeenkomst financiële dienstverlening Bank Nederlandse Ge-
meenten NV (BNG) te Den Haag  
 
 

Programma  7. Middelen.  
 
Openbaar belang 
BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met 
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden 
van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essenti-
eel voor de publieke taak. 
 
Partijen 
Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de 
aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en één hoogheemraad-
schap. 
 
Bestuurlijk belang 
Onze gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die wij bezitten. 
De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering voor aandeelhouders door wet-
houder C. Roem. Als plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink aangewezen. 
 
Financieel belang 
Van de aandelen BNG is 50% in bezit van het rijk en 50% van gemeenten en provincies. 
Onze gemeente heeft 149.994 aandelen in bezit à € 2,50. 
 
Ontwikkelingen   
-Als gevolg van de financiële crisis werden de kapitaalvereisten voor banken aanzienlijk ver-
scherpt. Deze verscherping moet met ingang van 2018 van kracht zijn, de BNG moet hiervoor zijn 
eigen vermogen vergroten. Om dat te bewerkstelligen is besloten om vanaf het boekjaar 2011 
van de netto winst geen 50% maar 25% uit te keren als dividend. 
-Hoewel SEPA al enige jaren bestaat binnen het bankwezen, is in de loop van 2012 het startsein 
gegeven voor het breed uitrollen van SEPA. SEPA staat  voor Single Euro Payments Area met als  
doel: één binnenlandse (europese) markt, bescherming van de consument, meer 
transparantie, meer concurrentie en innovatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat er uniform beta-
lingsverkeer, producten en standaarden binnen het eurogebied komen. In december heeft er een 
programma aanpassing plaatsgevonden in het BNG betalingspakket, waarbij de enkelvoudige 
betalingen reeds over gemaakt moeten worden via het nieuwe betaalprincipe (IBAN).   
 
 
Financiële gegevens 
 

Bedragen x € 1.000 
 

31 december 2011  31 december 2010 

Eigen vermogen 1.897.000 2.259.000 

Vreemd vermogen 134.563.000 116.274.000 

 

Resultaat over boekjaar  256.000 257.000 
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Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum te 
Alkmaar (RHC) 
 
 

Programma 7. Middelen.  
 
Openbaar belang 
De gemeente heeft de wettelijk verplichte taak tot het beheer van het gemeentearchief. 
 
Partijen 
De gemeenten Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heer-
hugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schagen, Schermer, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe en 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
 
Bestuurlijk belang 
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder A. Hekker. Plaatsvervangend lid 
is burgermeester H. Hafkamp. Er is 1 á 2 keer per jaar bestuurlijk overleg. 
 
Financieel belang 
De partijen staan garant voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-
courant opgenomen gelden voor zover terzake door andere overheidsorganen geen garantie is 
verstrekt. De partijen nemen aan de garantie deel in de verhouding tot de bijdragen als bedoeld 
in artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling. 
 
Ontwikkelingen   
1. Het RHCA heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een op een breed publiek gericht histo-
risch centrum voor de gehele regio. In 2011 eindigde het RHCA op een tweede plaats in een lan-
delijke enquête waarin de tevredenheid onder de bezoekers van archieven en hun websites ge-
meten werden.  
2. Het meeste urgente probleem van het RHCA was het gebrek aan depotruimte. De aanwas van 
archieven verliep sneller dan verwacht. Daarnaast voldeed het depot niet meer aan de wettelijke 
eisen. Medio 2013  wordt het nieuwe depot opgeleverd aan de Bergerweg. 
3. De volgende ontwikkeling waar het archief voor staat is de ontwikkeling van een digitaal depot 
(het zgn. e-depot). Nadat de papieren archieven zijn veiliggesteld voor de toekomst door de 
bouw van het nieuwe depot, moet het RHCA zich voorbereiden op de komst van de digitale ar-
chiefbestanden die de gemeenten de komende jaren zullen overdragen. 
4.In de periode 2012-2014 wordt het RHCA geconfronteerd met een bezuinigingstaakstelling van 
in totaal 10%. Verdere  bezuinigingen, gecombineerd met de verzwaring van de wettelijke taken, 
zal resulteren in het afstoten van taken. 
 
Financiële gegevens 
 

Bedragen x € 1.000 
 

31 december 2011  31 december 2010 

Eigen vermogen 272 565 

Vreemd vermogen 974 2.016 

 

Resultaat over boekjaar  172 459 
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N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland 
(GKNH) te Alkmaar 
 
 

Programma 7. Middelen 
 
Openbaar belang 
De GKNH beheert de aandelen Nuon van de deelnemende gemeenten in het voormalig Gasbe-
drijf. Hiermee is de zeggenschap over het netwerkbedrijf gewaarborgd. 
 
Bestuurlijk belang 
De gemeente Bergen is als mede-eigenaar van de GKNH vertegenwoordigd in de algemene ver-
gadering van aandeelhouders. 
 
Financieel belang 
Onze gemeente heeft 6% van de aandelen van de NV Houdstermaatschappij GKNH. 
 
Ontwikkelingen  
De Nederlandse energiebedrijven zijn gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie en/of leve-
ringsbedrijf. Het netwerkbedrijf blijft verantwoordelijk voor de publieke taak van het netwerk. Als 
gevolg van deze splitsing heeft uw raad op 26 mei 2009 ingestemd met de verkoop van de aande-
len Nuon productie en leveringsbedrijf. De laatste twee tranches worden uitbetaald in 2013 circa 
2,6 mln. en in  2015 circa 3,6 mln. De N.V. GKNH blijft wel zeggenschap houden in het netwerk-
bedrijf. 
 
Financiële gegevens 
 

Bedragen x € 1.000 
 

31 december 2011  31 december 2010 

Eigen vermogen 29.941 29.933 

Vreemd vermogen 8.328 11.127 

 

Resultaat over boekjaar  51.156 10.995 
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Paragraaf F. Grondbeleid 
 
Wat is de visie op grondbeleid?  
 

De visie op het grondbeleid is dat het grondbeleid bijdraagt aan een gewenste ruimtelijke ont-
wikkeling waarmee een verantwoord woon- en werkklimaat kan worden behouden of versterkt. 
De opgave vanuit de regionale woonvisie speelt hierbij een belangrijke rol . Deze visie op grond-
beleid is in 2012 niet veranderd. 
 
Grondbeleid in de huidige begroting 
 
Bij de programmabegroting is gemeld: 
Het is van belang om het financiële resultaat van een project waarbij grondaankopen worden 
gedaan direct goed in beeld te brengen en ook gedurende de looptijd van het project te blijven 
actualiseren. Er wordt door ons onderzocht op welke manier dit het beste kan worden gedaan. 
Dit heeft al geleid tot een aanpassing van de wijze waarop in de administratie met het project 
Mooi Bergen wordt omgegaan. Hiervoor wordt vanaf 2011 voor het eerst gewerkt met een door 
de raad vastgestelde gemeentelijke grondexploitatie. Deze wordt jaarlijks herzien. 
 

De belangrijkste ontwikkelingen 
 

- Structuurvisie Landelijk Gebied 

- Structuurvisie Winkelkern Bergen  

- Structuurvisie Schoorl Klopt  

- Structuurvisie Ontwerp ons Derp  

- Structuurvisie Lamoraal  

- Regionale woonvisie en Regionaal actie plan 

- Ontwikkelingen vastgoedmarkt algemeen 

- Wet Ruimtelijke Ordening (incl. de Grondexploitatiewet)  
 
Ontwikkelingen 2012: 
Vooralsnog wordt een grondexploitatie alleen toegepast op het project Mooi Bergen.  
 
Conclusie: 
Met de beoogde aanpassing van de projectadministratie is een start gemaakt met Mooi Bergen. 
Voor de overige projecten is dit nog niet het geval. Van deze projecten wordt bekeken of deze in 
een grondexploitatie worden opgenomen. 
 
Lopende projecten: Ontwikkelingen 2012 

 Voor de “grote” projecten Mooi Bergen, Schoorl Klopt en Lamoraal zijn (nog) geen 
  aankopen gedaan. 

 Er is in 2012 één titel aan de vastgoedportefeuille toegevoegd door verwerving: een stuk
  grond in het kader van de ecologische hoofdstructuur nabij de Heilooër Zeeweg. 

 Er is voor circa € 50.000 aan vastgoed verkocht. Het betreft een aantal onbebouwde 
  (deel)percelen en een voormalige berging van de brandweer in Egmond-Binnen. 

 De woningen aan de Heerweg in Schoorl staan nog steeds te koop. De belangstelling is  
zeer beperkt.  De opbrengst valt bij verkoop zeer waarschijnlijk lager uit dan het aan-
koopbedrag. 

 Dossier Appelhof in Egmond-Binnen is afgerond. 
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 Locatie De Laars in Bergen is gesloopt. Deze wordt begin 2013 overgedragen. 

 De overige projecten lopen nog steeds. 
 
Conclusie:  
Ook de gemeente Bergen ondervindt de gevolgen van de situatie op de onroerend goedmarkt.  
Enerzijds verzoeken minder bewoners om aankoop van vastgoed, zoals een stuk(je) gemeente-
grond, anderzijds verloopt het verkopen van gemeentelijk vastgoed, zoals de woningen aan de 
Heereweg zeer moeizaam.  
Gemeentelijk vastgoed brengt minder op dan in eerste instantie was geraamd. 
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Paragraaf G. Lokale heffingen 
 
1. De gerealiseerde inkomsten 
Onderstaand overzicht geeft per belastingsoort inzicht in de gerealiseerde versus de geraamde 
belastingopbrengsten in 2012. Bij een aantal belastingen zijn in de gerealiseerde opbrengsten 
ook ontvangsten cq. terugbetalingen over voorgaande jaren verwerkt. 
 

 

  
Belastingoverzicht 2012 

   

 

 

 
begr.2012 rekening  Verschil 

prod.nr Prog belastingsoort (na wijz.) 2012 (- = Nadelig) 

6.004.01 3 leges huwelijken   64.000 62.956 -1.044 

6.004.02 3 leges overige burg.stand 8.238 9.100 862 

6.004.03 3 leges rijbewijzen  149.123 106.475 -42.648 

6.004.04 3 leges reisdocumenten 166.000 188.399 22.399 

6.004.05 3 leges GBA 25.000 24.568 -432 

6.004.06 3 leges APV 24.781 15.107 -9.674 

6.004.07 3 leges gehandicaptenparkeerkaarten 9.098 8.980 -118 

6.120.01 1 leges gebruiksvergunningen 3.316 1.572 -1.744 

6.215.01 4 parkeergelden    2.434.502 2.354.479 -80.023 

6.215.02 4 parkeernaheffingsaanslagen 443.489 406.936 -36.553 

6.215.02 4 Parkeervergunningen 349.000 349.551 551 

6.311.01 6 Marktgelden 12.788 19.602 6.814 

6.732.01 5 Begraafplaatsrechten 423.487 408.577 -14.910 

6.725.01 5 Afvalstoffenheffing 3.966.738 4.070.433 103.695 

6.726.01 5 Rioolheffing 4.926.812 4.902.112 -24.700 

6.823.01 3 Leges omgevingsvergunningen 475.975 618.429 142.454 

6.931.01/ 

7 OZB gebruikers en eigenaren 7.612.000 7.600.589 

  

6.932.01 -11.411 

6.935.01 7 Forensenbelasting 1.159.437 2.115.632 956.195 

6.936.01 7 toeristenbelasting  1.435.477 1.830.799 395.322 

6.937.01 7 Hondenbelasting 163.895 145.007 -18.888 

6.939.01 7 Precariobelasting 114.481 176.995 62.514 

 

 totaal-generaal 23.967.637 25.416.298 1.448.661 

 
Toelichting 
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar de financiële toelichtingen bij de betref-
fende programma’s. 
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2. Beleid lokale heffingen 

 
De gerealiseerde opbrengsten zijn tot stand gekomen met behulp van de tarieven zoals die door 
uw raad in 2011 zijn vastgesteld en in onderstaand overzicht zijn weergegeven. De procentuele 
tariefswijzigingen gelden ten opzichte van 2011. 
 

Belastingsoort 
 

2011 2012 % stijging tarief 

OZB:    

OZB woning eigenaren 
Percentage van de WOZ waarde 

0,092 0,098 Niet vergelijkbaar vanwege 
nieuwe taxaties peildatum 1-1-
2011 

OZB niet woning eigenaren 
Percentage van de WOZ waarde 
 

0,143 0,150 Niet vergelijkbaar vanwege 
nieuwe taxaties peildatum 1-1-
2011 

OZB niet woning gebruikers 
Percentage van de WOZ waarde 
 

0,125 0,143 Niet vergelijkbaar vanwege 
nieuwe taxaties peildatum 1-1-
2011 

Afvalstoffenheffing:    

Eenpersoonshuishoudens 210,00 218,00 3,80 % 

Meerpersoonshuishoudens 280,00 291,00 3,93 % 

Rioolheffing:    

Basistarief 268,00 284,00 5,97 % 

Hondenbelasting:    

Eerste hond 75,00 76,50 2,00% 

Elke volgende hond 75,00 76,50 2,00% 

Kennel tarief 645,15 658,05 2,00 % 

Toeristenbelasting:    

Per persoon per overnachting 1,27 1,30 2,36% 

Watertoeristenbelasting /pp per etmaal 1,27 1,30 2,36% 

Forensenbelasting:    

Percentage van de WOZ waarde 0,47 0,493 Niet vergelijkbaar vanwege 
nieuwe taxaties peildatum 1-1-
2010 

 
Toelichting 
Voor enkele belastingsoorten wordt hieronder nader  ingegaan op een aantal aspecten bij de 
uitvoering van het beleid. 
 
Afvalverwijdering en baten afvalstoffenheffing 
De tarieven voor afvalstoffenheffing zijn in 2012 gestegen  ten opzichte van 2011. 
 
Het product afval is kostendekkend in de begroting opgenomen. De werkelijke lasten en baten 
kunnen ertoe leiden dat een overschot of tekort op de exploitatie ontstaat. Dit tekort of over-
schot wordt via de voorziening vereffend. In 2012 zijn de werkelijke lasten lager dan begroot, zie 
hiervoor de financiële toelichting in programma 5. Dit betekent dat € 430.000 minder  hoeft te 
worden onttrokken aan de voorzien dan begroot. Per saldo wordt €596 .000 aan de voorziening 
onttrokken, zodat deze ultimo 2012 € 1.038.000 bedraagt. 
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Riolering en waterzuivering en baten rioolheffing  
De tarieven voor rioolheffing  zijn in 2012 gestegen,  omdat 100% kostendekkendheid het uit-
gangspunt is.  
 
Aangezien bij riolering sprake is van een zogeheten ‘gesloten financiering’ wordt het nadeel of 
voordeel op de exploitatie via de voorziening rioolrechten afgewikkeld. In 2012 zijn de werkelijke 
lasten lager dan begroot, zie hiervoor de financiële toelichting in programma 5. Per saldo wordt 
er € 417.000 gestort in 2012. Dit is € 25.000 meer dan begroot. Daarmee bedraagt de voorziening  
ultimo 2012 € 618.000 positief.  
 
3. Precariobelasting  
Voor 2012 is een gewijzigde  verordening precariobelasting vastgesteld. Hierbij is afgesproken 
dat in 2013 een evaluatie van deze wijzigingen  zal plaatsvinden. Het grootste gedeelte van de 
precariobelasting wordt na afloop van het belastingjaar geheven in het eerste kwartaal van het 
opvolgende jaar. Om deze reden zal de evaluatie naar verwachting in het tweede kwartaal 2013 
worden uitgevoerd en aan uw raad worden aangeboden. 
 

4.  Toeristenbelasting 
Bij de behandeling van de verordening toeristenbelasting 2013, in juni 2012, is uw raad toegezegd 
om voor de verordening toeristenbelasting 2014 de mogelijkheden voor tariefdifferentiatie te 
onderzoeken. Dit onderzoek vindt in januari en februari  2013 plaats en zal uitmonden in een 
voorstel dat in april 2013 aan uw raad wordt voorgelegd. 
  



Jaarstukken 2012 
 

94 

 

  



Jaarstukken 2012 
95 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Jaarrekening 
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Programmarekening

Overzicht per programma L A S T E N  2012 B A T E N  2012 S A L D I  2012

Rekening 2012 Begroting Begroting Realisatie Begroting Begroting Realisatie Begroting Begroting Realisatie

(bedragen x € 1.000) voor wijz. Na wijz. voor wijz. Na wijz. voor wijz. Na wijz.

-/- = nadeel -/- = nadeel -/- = nadeel

Programma 1 Inwoners en 

bestuur 8.653 8.737 8.406 408 443 298 -8.245 -8.294 -8.108

Programma 2 Samenleving 22.892 22.409 22.332 7.128 6.916 7.084 -15.764 -15.493 -15.248

Programma 3 Dienstverlening 2.833 3.201 3.151 1.510 1.086 1.205 -1.323 -2.115 -1.946

Programma 4 Ontwikkeling 

openbare ruimte 6.321 6.439 4.651 4.524 4.421 4.326 -1.797 -2.018 -325

Programma 5 Beheer openbare 

ruimte 24.252 25.780 25.158 9.984 10.923 10.529 -14.268 -14.857 -14.629

Programma 6 Economie, 

toerisme en cultuur 2.329 2.395 2.738 637 745 748 -1.692 -1.650 -1.990

Programma 7 Middelen 2.189 1.543 1.982 37.132 37.257 38.596 34.943 35.714 36.614

Saldo van baten en lasten 

voor bestemming 69.469 70.504 68.418 61.323 61.791 62.786 -8.146 -8.713 -5.632

mut. reserves Programma 1 

Inwoners en bestuur 52 52 387 403 8 387 351 -44

mut. reserves Programma 2 

Samenleving 375 375 91 466 466 91 91 91

mut. reserves Programma 3 

Dienstverlening

mut. reserves Programma 4 

Ontwikkeling openbare ruimte

100 95 47 78 219 171 -22 124 124

mut. reserves Programma 5 

Beheer openbare ruimte -6 39 45 558 594 594 564 555 549

mut. reserves Programma 6 

Economie, toerisme en cultuur

103 103 98 63 118 82 -40 15 -16

mut. reserves Programma 7 

Middelen 585 583 573 7.727 7.727 7.666 7.142 7.144 7.093

totaal mutaties reserves 782 1.247 1.190 8.904 9.527 8.987 8.122 8.280 7.797

Totaal generaal 70.251 71.751 69.608 70.227 71.318 71.773 -24 -433 2.165

Evt. afrondingsverschil in 

eindsaldo 1

Eindsaldo realisatie 2.166
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Overzicht begrotingsafwijkingen  
t.o.v. realisaties 
 
 
Hieronder volgt een verkort overzicht van de begrotingsafwijkingen per programma. Een uitgebreider 
overzicht volgt op de bladzijden hierna. Een nadere toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de 
realisatie en de begrotingscijfers is opgenomen bij de betreffende programma’s. 
 

    -/- = N -/- = N -/- = N 

  Bedragen x € 1.000 (afgerond) lasten baten saldo 

    Begrotings- Begrotings- Begrotings- 

    afwijking afwijking afwijking 

Programma 1 Inwoners en bestuur 331 -145 186 

Programma 2 Samenleving 77 168 245 

Programma 3 Dienstverlening 50 119 169 

Programma 4 Ontwikkeling openbare ruimte 1.788 -95 1.693 

Programma 5 Beheer openbare ruimte 622 -394 228 

Programma 6 Economie, toerisme en cultuur -343 3 -340 

Programma 7 Middelen -439 1.339 900 
          

Totaal programma's   2.086 995 3.081 

          
Dotaties en ont-
trekkingen aan re-
serves:         

  Programma 1   -395 -395 

  Programma 2       

  Programma 3       

  Programma 4 48 -48 0 

  Programma 5 -6   -6 

  Programma 6 5 -36 -31 

  Programma 7 10 -61 -51 

          

Totaal begrotingsafwijking na bestemming 2.143 455 2.598  

          

 
Het positieve resultaat na bestemming van € 2.598.000 geeft de afwijking aan ten opzichte van het begrote ne-
gatieve resultaat van € 433.000. Het uiteindelijke resultaat bedraagt € 2.166.000 positief (rekening houdende 
met € 1.000 afrondingsverschil in het eindsaldo). 
 
De voornaamste overschrijdingen in de programma’s worden toegelicht in de jaarstukken 2012. Hieronder 
wordt, waar relevant, per programma kort samengevat wat de overschrijding heeft veroorzaakt en of dit ook 
leidt tot begrotingsonrechtmatigheid. Eerst worden de kostenoverschrijdingen toegelicht en daarna de inkom-
stenonderschrijdingen. 
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Programma’s 
 
Kosten programma 2 
Bij programma 2 lichten wij de volgende onzekerheid op het gebied van de volledigheid van eigen bijdragen toe. 
In deze jaarrekening is een eigen bijdrage opgenomen van € 697.000,-. 
Een aanvrager van een voorziening (voorheen WVG), hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming 
(persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat 
de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt 
aan de gemeenten een totaaloverzicht waarbij maandelijks een afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bij-
dragen. 
Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorg-
verlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomens-
gegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juist-
heid op persoonsniveau en de volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. 
 
Kosten programma 6 
De kostenoverschrijding van programma 6 van € 343.000,- wordt veroorzaakt door Kranenburgh met € 263.000,- 
(N). In juni en juli 2012 zijn college en raad ingelicht over de mogelijke hoogte van deze kosten. In maart 2013 is 
de raad geïnformeerd over de overschrijding van het budget d.m.v. een raadsvoorstel. 
Deze kostenoverschrijding betreft activiteiten die passen binnen het bestaande beleid, waarbij de raad is geïn-
formeerd over de kostenoverschrijding. Hierbij is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.  
 
Kosten programma 7  
De kostenoverschrijding van programma 7 van € 439.000,- wordt veroorzaakt door: 
 

Op de lasten van de kostenplaatsen is gerealiseerd € 263.000,- (N). In combinatie met de afwijking op de 
batenkant is de afwijking € 201.000,- nadelig. Die bestaat voor  
-  € 118.000,- nadeel uit kapitaallasten. 
-   € 117.000,- voordeel op de loonsom welke voornamelijk bestaat uit niet ingevulde 
 vaste formatie. Het verdere nadeel bestaat uit de lagere dekking uit doorbelasting van uren. In de 
producten in de overige programma’s zijn de tegenhangers opgenomen. De werkelijke doorbelaste uren 
voor 2012 liggen met grondslag 288 personen iets onder de 293 personen die in de kostenverdeelstaat 
2012 zijn opgenomen 

 
Aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen is een extra bedrag van 
€ 170.000,- (N) gedoteerd. Dit om de stand van de voorziening ultimo 2012 op het benodigde peil te 
brengen van € 1.834.000,-. Oorzaak is gelegen in het bij bepaalde gebouwen in het verleden uit is gegaan 
van eindigheid van het onderhoud en er toevoegingen van gemeentelijke gebouwen aan de vastgoed 
portefeuille hebben plaatsgevonden. Ook hiervan was het onderhoud niet in de financiële meerjarenra-
ming opgenomen en dit levert een extra dotatie in het jaar 2012 op.  
 
Deze kostenoverschrijding passen binnen het bestaande beleid. Hierbij is geen sprake van begrotingson-
rechtmatigheid. 

 
Inkomsten programma 1 
De € 145.000,- lagere inkomsten van programma 1 hebben betrekking op het niet ontvangen van € 213.000,- de 
provincie voor het project opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven. Deze inkomsten van het pro-
ject lopen niet meer via de gemeente.  
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Inkomsten programma 4 
De achtergebleven inkomsten van € 96.000,- van programma 4 hebben betrekking op:  
Minder opbrengsten parkeergelden van € 80.000 (N) door de seizoens- en weersafhankelijkheid. Daarnaast wa-
ren in 2012 waren diverse locaties werkzaamheden zoals in Bergen centrum bij het Plein. Het is een afwijking van 
3,3% van het totaal begrote bedrag. 
 
Jaarlijks wordt € 100.000,- begroot voor inkomsten uit vastgoedverkopen. Afgelopen jaar is de doelstelling niet 
gehaald vanwege de algehele situatie op de vastgoedmarkt. Hierdoor is € 53.000,- (N) minder gerealiseerd. Dit is 
een inkomstenonderschrijding die gecompenseerd wordt door een gerelateerde kostenonderschrijding, in dit 
geval de lagere storting in de algemene reserve. 
 
Daarnaast was in 2012 € 50.000,- opgenomen als reserveringsvergoeding voor aankoop van het Magazijncom-
plex in Egmond aan Den Hoef. Deze aankoop is nog niet gerealiseerd € 50.000,- (N). Dit is een inkomstenonder-
schrijding die gecompenseerd wordt door een gerelateerde kostenonderschrijding. 
 
Woningbouw algemeen € 106.000,- (N). In 2011 en in 2012 zijn er leningen van de woningstichting Kennemerwo-
nen versneld afgelost waardoor minder rente inkomsten op de leningen zijn gerealiseerd en de inkomsten op dit 
product lager zijn. Per saldo budget neutraal omdat  de doorbelasting op dit product minder wordt. 
 
Inkomsten programma 5 
De lagere inkomsten van € 394.000,- van programma 5 hebben met name betrekking op:  
Inkomsten huishoudelijk afval € 430.000,- (N) doordat de begrote onttrekking uit de voorziening afvalstoffenhef-
fing hoger is dan de werkelijke. De oorzaak is dat de lasten bij huishoudelijk afval lager zijn waardoor er minder 
uit deze voorziening onttrokken hoeft te worden. 
 
Baten rioolheffing € 65.000,- (N) op de begrote onttrekking uit de voorziening rioolheffing. Deze moet in combi-
natie gezien worden met het voordeel van € 40.000,- op de storting in dezelfde voorziening aan de lastenkant. 
Per saldo € 25.000,- nadeel. 
 

Reserves 
 
Onttrekkingen reserves 
Alle verschillen in begrote mutaties aan uitnames van de reserves bij de programma’s 1, 4, 6 en 7 worden veroor-
zaakt doordat de werkelijke onttrekkingen lager zijn dan de geraamde onttrekkingen. Dit omdat de werkelijke 
kosten in de exploitatie lager zijn uitgevallen, waardoor de benodigde onttrekking uit de reserves maar deels 
nodig was. Dit levert een nadeel op voor de begrotingsuitkomst. 
 
Stortingen reserves 
Het verschil in begrote mutaties aan stortingen in de reserve van de programma 5  van € 6.000,- wordt veroor-
zaakt door een foutief begrote aframing van rentetoevoeging. In de Tussentijdse Rapportage 2013 wordt dit 
hersteld. 
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Toelichting op de programmarekening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbij treft u een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen onderverdeeld naar:

•   Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;

•   Algemene uitkering;

•   Dividend;

•   Het verloop van de post onvoorzien;

•   Een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Lokale heffingen

De gemeente Bergen kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen.

Omschrijving Raming

begrotings

jaar(na

wijziging)

Realisatie

begrotings

jaar

Begrotings-

afwijking

Toelichting

Forensenbelasting 1.159.437 2.115.632 956.195 Nakohieren 2009 en 2010 geven meer opbrengsten dan

begroot door verbeterde uitvoering. De meeropbrengst

wordt ook verwacht voor de jaren 2011 en 2012.

De begroting 2013 is al aangepast.

Hondenbelasting 163.895 145.007 -18.888 De handhaving hierop heeft reeds enige jaren niet plaats

gevonden hetgeen ook in de opbrengsten zijn weerslag 

heeft € 19.000 (N). In 2013 wordt in samenwerking met de 

gemeente Alkmaar een meerjaren handhavingsplan 

opgesteld . 

Onroerend zaakbelasting 7.612.000 7.600.590 -11.410 N.v.t.

Precariobelasting 114.481 176.995 62.514 Extra opbrengst voor een bouwproject in het centrum van

Bergen. 

Reclamebelasting 0 10.744 10.744 Het betreft hier geen inkomsten uit heffingen maar 

verhuur van gemeentelijk eigendom. Dit budget is al vanaf 

2012 afgeraamd, dit zijn nog nota's 2011 , € 11.000 (V).

Toeristenbelasting 1.435.477 1.830.799 395.322 Nakohieren 2010 en 2011 geven meer opbrengsten dan

begroot door verbeterde uitvoering. De meeropbrengst 

wordt ook in 2012 verwacht. De begroting 2013 is al 

aangepast.
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Algemene uitkering
De algemene uitkering 2012 was geraamd op € 24.122.343. De verwerking van de september circulaire 2012, de

definitieve vaststelling over 2010 en nadere verrekeningen over 2011 hebben per saldo geleid tot een uitkering van

€ 24.020.544.

Dividend
Verantwoord zijn de navolgende dividenden:

Omschrijving Raming

begrotings

jaar(na

wijziging)

Realisatie

begrotings

jaar

Begrotings-

afwijking

Toelichting

Bank Nederlandse

gemeenten

172.991 172.493 -498 N.v.t.

Nutsbedrijf GKNH 500.318 502.433 2.115 N.v.t.

Onvoorzien
In de primitieve begroting is in het programma Middelen (programma 7) een post voor onvoorziene uitgaven

opgenomen van € 39.835.

Er zijn in het verslagjaar 2012 geen uitgaven gedaan ten laste van dit budget.
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Overzicht incidentele baten en lasten 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidentele baten en lasten 2012

Het gehanteerde grensbedrag is € 50.000 en 

de bedragen zijn afgerond op € 1.000 Progr Begroot Realisatie Begroot Realisatie

Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven vliegveld Bergen 1) 1 600.000 8.000 600.000

           -

Opleidingskosten van de nieuw aangestelde brandweervrjwilligers 1 179.000 179.000

Extra dotaties pensioenvoorziening wethouders en voorziening 

wachtgeld/arbeidsongeschiktheid

1            - 267.000

Uitwerking Toekomstvisie 2 75.000            -

Twee grote terugvorderingen bijstand (erfenissen) 2            - 62.000

CJG/WMO gelden en alg beleid JZ 2 105.000 123.000

Uitvoering "Bergen op weg naar top in dienstverlening" 3 155.000 114.000

Aantal grote leges omgevingsvergunningen 3            - 148.000

Subsidie voor landschapsontwikkelingsplan (2011) 4            - 60.000

De projecten: Ontwerp ons Derp, Lamoraal en Schoorl klopt 4 212.000 186.000

Vastgoed verkopen 4 100.000 47.000 100.000 47.000

Reserveringsvergoeding aankoop magazijncomplex in Egmond a/d Hoef 4 50.000            -

Naar voren gehaalde  plankosten Mooi Bergen 4            - 175.000

Groot onderhoud waterwegen/baggerprogramma 5 70.000            -

Extra budget BAG 5 143.000 137.000

Haltevoorziening 5 60.000 50.000 55.000 50.000

Extra kosten Kranenburgh 6            - 263.000

Tijdelijke formatie IDV voor digitalisering van processen 7 155.000 155.000

Digitalisering van het bouwarchief 7 150.000 140.000

Vrijval risicoreserve via GKNH verkoop NUON en extra dividend 7 286.000 286.000

Uitname reserve reorganisatie als dekking van kosten voor de 

bovenformatieven 2)

7 90.000 90.000 90.000 90.000

Vrijval binnen de grote projecten 4 -1.290.000

Terug te ontvangen BTW/BCF 7 130.000            -

Extra precariobelasting voor een bouwproject 7            - 63.000

Afboeken investering na onderzoek bestaan activa 2, 6 260.000

Eenmalige afschrijving investering maatschappelijk nut 2) div 7.636.258 7.575.482 7.636.258 7.575.482

TOTAAL 9.730.258 8.479.482 8.947.258 8.381.482

Opmerkingen

1) € 600.000 begrote baten betreffen uitname algemene reserve (€ 497.000) en bijdrage provincie (€ 213.000)

2) Mutaties zijn saldo neutraal, omdat de opbrengsten worden gestort in de algemene reserve en de lasten worden onttrokken uit

     de algemene reserve.

Lasten Baten 
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Balans per 31 december 2012 
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ACTIVA 

(bedragen x € 1.000,-)

Vaste activa

Immateriële vaste activa 227 210

-Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio 

en disagio 0 0

-Kosten van onderzoek en ontwikkeling 227 210

Materiële vaste activa 84.622 84.022

-Investeringen met een economisch nut:

  -overige investeringen met een economisch nut 73.656 69.437

-Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 10.966 14.585

Financiële vaste activa 24.703 26.952

-Kapitaal verstrekkingen aan:

  -deelnemingen 519 519

-Leningen aan:

  -woningcorporaties 13.647 16.052

-Overige langlopende leningen u/g 9.552 9.702

-Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 985 679

-Bijdragen aan activa van derden 0 0

Totaal vaste activa 109.552 111.184

Vlottende activa

Voorraden -1.169 -2.662

-Onderhanden werk / grote projecten -1.169 -2.662

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 1.529 769

-Vorderingen op openbare lichamen 143 16

-Overige vorderingen 1.386 753

Liquide middelen 2.544 14

-Kassaldi 9 12

-Bank- en girosaldi 2.535 2

Overlopende activa 13.516 11.956

Totaal vlottende activa 16.420 10.077

Totaal-generaal 125.972 121.261

 B A L A N S  P E R 

Ultimo Ultimo

2012 2011
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3 1    D E C E M B E R

PASSIVA

(bedragen x € 1.000,-)

Vaste passiva

Eigen vermogen 23.609 29.240

-Algemene reserve 13.623 11.806

-Bestemmingsreserve 7.820 16.174

-Nog te bestemmen resultaat 2.166 1.260

Voorzieningen 6.422 6.504

-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.932 2.869

-Egalisatievoorzieningen 1.834 1.800

-Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 1.656 1.835

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 86.941 75.142

-Onderhandse leningen van:

  -binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 64 126

  -binnenlandse banken en overige financiële instellingen 86.777 74.917

  -overige binnenlandse sectoren 77 77

-Waarborgsommen 23 22

Totaal vaste passiva 116.972 110.886

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één 

jaar 3.448 5.059

-Kasgeldleningen 0 0

-Bank-en  girosaldi  1.999

-Overige schulden 3.448 3.060

Overlopende passiva 5.552 5.316

Totaal vlottende passiva 9.000 10.375

Totaal-generaal 125.972 121.261

Gewaarborgde geldleningen 3.780 4.342

Garantstellingen 53.477 40.816

Ultimo Ultimo

2012 2011
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepa-
ling 
 
 

Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoor-
ding provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. 
 
Nota activabeleid gemeente Bergen 2011 
Bij besluit van 14 april 2011 heeft uw raad de nota Activabeleid vastgesteld. 
 
Afschrijvingstabel (im)materiële activa en financiële  activa 

 
Investeringen > € 10.000 

 
Afschrijvings- 
termijn 

 
1. Immateriële activa 

 
 

 
a. kosten geldleningen en disagio 

 
Maximaal de looptijd van de 
lening 

 
b. kosten van onderzoek en ontwikkeling 

 
max. 5 jaar 

 
2. Materiële vaste activa 

 
 

 
a. gronden en terreinen 

 
n.v.t. 

 
b. Gebouwen: 
- permanente bebouwing 
- semi-permanente bebouwing  
- renovatie-investeringen  

 
 
40 jaar 
20 jaar 
20 jaar 

 
c. Installaties gebouwen: 
- Liften 
- CV 
- Electronische installaties 
- Energiebesparende maatregelen/klimaatbeheersing 
- Luidklokken/carillons 

 
 
20 jaar 
20 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
10 jaar 

 
d. Inrichting gebouwen: 
- Meubilair en stoffering 
- Telecommunicatie 
- Paternosterkast 

 
 
10 jaar 
  5 jaar 
15 jaar 

 
e. Automatisering: 
- Bekabeling 
- Hardware : pc’ s 
- Hardware : overig 
- Software  

 
 
10 jaar 
  4 jaar 
  5 jaar 
  3 jaar 

 
f. Kunstwerken 

 
10 jaar 
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Investeringen > € 10.000 

 
Afschrijvings- 
termijn 

 
g. Aanleg riolen: 
- Riolering (drukriolering/persleiding) 
- Aanleg IBA’s (individuele behandeling afvalwatersysteem) 
- Bergbezinkbassin (bouwkundig) 
- Elektrisch/mechanisch gedeelte gemalen en bergbezinkbassins  
- Gemalen (bouwkundige voorzieningen) 

 
60 jaar 
60 jaar 
45 jaar 
15 jaar 
45 jaar 

 
h. Kopieer- en drukkamer: 
- Kopieermachines 
- Snijmachines 
- Bindmachines 
- Papiervernietiger 

 
 
  7 jaar 
10 jaar 
  5 jaar 
  5 jaar 

 
i. Keukenapparatuur 

 
10 jaar 

 
j. Aanleg wegen: 
- Wegen, fietspaden, parkeerplaatsen 1e aanleg 
- Wegen, fietspaden, parkeerplaatsen reconstructies 
- Verkeersmaatregelen (reconstructies) 
- Verlichting 
- Aluminium masten 
- Stalen masten 
- Armaturen 
- Verkeerslichten 
- Regeltechniek verkeerslichten 
- Groenvoorzieningen (1e aanleg) 
- Reconstructie groenvoorzieningen 

 
 
40 jaar 
25 jaar 
25 jaar 
25 jaar 
25 jaar 
40 jaar 
20 jaar 
20 jaar 
10 jaar 
20 jaar 
10 jaar 

 
k. Overig wegmeubilair: 
- Abri’s 
- Verkeersborden 
- Parkeermeters, -automaat  
- Speeltoestellen 
- Overig wegmeubilair 

 
 
15 jaar 
10 jaar 
15 jaar 
10 jaar 
20 jaar 

 
l. Bruggen: 

 
40 jaar 

 
m. Tractie en aanverwante materialen: 
- Vrachtwagens 
- Tractoren : 
* klein tot 40 pk 
* groot vanaf 40 pk 
- Pick-ups 
- Aanhangwagens 
- Sneeuwploegen 
- Maaimachines 
- Zoutstrooiers 
- (Motor)walsen 
- Schuil / toiletwagens 

 
 
10 jaar 
 
10 jaar 
  8 jaar 
  7 jaar 
10 jaar 
  7 jaar 
  6 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
15 jaar 
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Investeringen > € 10.000 

 
Afschrijvings- 
termijn 

- Hogedrukspuit 
- Dranghekken 
- Verkeerstellers 
- Veegmachines 
- Landmeetkundige apparatuur 
- Tekentechnische apparatuur 
- Waterpasinstrument 
- Overige hulpmiddelen 
- Dienstauto’s 

  6 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
  6 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
  5 jaar 
10 jaar 

 
n. Brandweer 
- Slangengoot 
- Afperspomp 
- Droogkast 
- Aggregaten 
- Verbindingsmiddelen 
- Ademluchttoestellen 
- Ademluchtflessen 
- Testbank ademlucht 
- Metalen aanrecht 
- Ademluchtcompressor 
- Reiniger 
- Bewegingsmelders 
- Helmen 
- Gelaatstukken 
- Valbeveiliging 
- Uitrukkleding 
- Chemicaliënkleding 
- Straalpijpen 
- Slangen 
- Dompelpompen 
- Lekdichtkussen 
- Hefkussens 
- Hydraulisch redgereedschap 
- Motorkettingzagen 
- Brommers (brandweer) 
- Tankautospuiten 

 
 
25 jaar 
20 jaar 
15 jaar 
15 jaar 
  5 jaar 
  8 jaar 
  8 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
  8 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
  5 jaar 
10 jaar 
  5 jaar 
  5 jaar 
15 jaar 
15 jaar 
15 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
  7 jaar 
15 jaar 
  

o. Reddingsbrigade 
- Redgereedschap VRB 
- Buitenboordmotoren VRB 
- Motorvoertuigen VRB 
- Rubberboten 
- Polyester vletten (boten) 

   
  8 jaar 
  4 jaar 
  5 jaar 
  8 jaar 
15 jaar 

 
p. Onderwijs: 
- Gebouwen 
- Leerpakketten 
- Meubilair en overige inrichting 
- Reconstructies  
- Noodlokalen 

 
 
40 jaar 
10 jaar 
20 jaar 
20 jaar 
15 jaar 
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Investeringen > € 10.000 

 
Afschrijvings- 
termijn 

 
q. Sportaccommodaties: 
- Grasvelden 
- Kunstgrasvelden: 
1e aanleg 
renovatie toplaag 
- Tennisbanen 
- Beplanting 
- Bomen 
- Beregening 
- Drainage 
- Veldverlichting 
- Afrastering / veldmeubilair 
- Sporthallen en clubgebouwen (kleedlokalen, kantine) 

 
 
15 jaar 
 
25 jaar 
12 jaar 
25 jaar 
20 jaar 
25 jaar 
15 jaar 
25 jaar 
30 jaar 
30 jaar 
(zie gebouwen) 

 
r. Reiniging: 
- Containers en dergelijke 
- Milieustraat 

 
 
10 jaar 
15 jaar 

 
s. Begraafplaatsen: 
- Gebouwen (aula=s/wachtruimten) 
- Uitbreiding / aanleg 
- Urnentuin 
- Facilitaire voorzieningen; grafliften en dergelijke  

 
 
40 jaar 
40 jaar 
40 jaar 
15 jaar 

 
t. Burgerzaken: 
- Stemmachines 
- Legesmachine 

 
 
5 / 10 jaar 
10 jaar 

 
2. Financiële vaste activa 

 
 

 
a. Kapitaalverstrekkingen etc. 

 
n.v.t. 

 
b. Leningen woningcorporaties en overige langlopende leningen 

 
n.v.t. 

 
c. Deelnemingen 

 
n.v.t. 

 
d. Bijdragen aan activa van derden 

 
Afhankelijk van activa 

 

Rente 
De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en rente. Voor de berekening van het rentebedrag wordt een rekenren-
te bepaald. Deze is voor de begroting en verantwoording hetzelfde. De rekenrente ook wel omslagrente ge-
noemd wordt bepaald door de rente die aan de eigen financieringsmiddelen (reserves) wordt toegerekend, de 
rente op aangetrokken leningen en de toekomstverwachting van de renteontwikkeling in de komende jaren.  
Het verschil tussen de werkelijk betaalde rentekosten over onze geldleningen en de toegerekende/omgeslagen 
rente over onze investeringen/uitstaande geldleningen wordt als calculatieverschil verantwoord ten laste/ten 
gunste van functie 914.  
De toe te rekenen rente is gebaseerd op de gemiddelde boekwaarde van de investeringen per begin van de 
maand.  
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Investeringen die gedaan zijn in de vorm van aan derden verstrekte leningen dragen hetzelfde rentepercentage 
als het percentage van de betreffende leningsovereenkomst. 
Een eventueel ander uitgangspunt wordt gemotiveerd aangegeven en zal aan de raad worden voorgelegd. 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
Voor de waardering van immateriële en materiële vaste activa gelden dezelfde regels. 
 
In het BBV (artikel 63, lid 1) is opgenomen dat activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs of de ver-
vaardigingprijs (uitleg volgt hieronder) verminderd met afschrijvingen.  
Artikel 63, lid 4 staat dat voor in erfpacht uitgegeven gronden de uitgifteprijs van eerste uitgifte de verkrijgings-
prijs is. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen de registratiewaarde.  
De definities van de verkrijging- en vervaardigingprijs zijn volgens het BBV:  
• de verkrijgingprijs bestaat uit de inkoopprijs (exclusief compensabele BTW) en de bijkomende  
 kosten.  

• de vervaardigingprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen  
 en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, zoals  
 kosten van besteksgereed maken. In de vervaardigingprijs kunnen ook worden opgenomen een  
 redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van  
 dat actief wordt gewerkt. Het is toegestaan om, behalve de directe kosten zoals leveringen 
  door derden en de kostprijs van bijvoorbeeld in te brengen eigen grond, ook personeels-, 
 overhead- en rentelasten in de vervaardigingprijs op te nemen zolang ze direct zijn toe te  
 rekenen aan de betreffende vaste activa. In onze gemeente worden geen personeelskosten en  
 dergelijke toegerekend aan de investeringen. Deze kosten worden gezien als reguliere  
 werkzaamheden en  komen ten laste van het begrotingssaldo. Advieskosten van deskundigen  
 worden apart gefactureerd en komen wel ten laste van het investeringskrediet. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen 
De dividendopbrengsten worden verantwoord in het jaar dat het dividend door de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders is vastgesteld.  
 
Specifiek toegepaste grondslagen voor waardering op de diverse activa en passiva 
Voor een nadere uiteenzetting van de toegepaste waarderingsgrondslagen voor de in de balans opgenomen 
activa en passiva verwijzen wij u kortheidshalve naar hetgeen hierover is vermeld in de toelichting op de balans 
bij de betreffende onderdelen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2012 
(bedragen x € 1.000) 
 
 

  

ACTIVA

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

2012 2011

0 0

227 210

227 210

Boekwaarde Overheve- Investe- Afschrij- Bijdragen Boekwaarde

01-01-2012 ling soort ringen vingen van derden 31-12-2012

210 0 74 57 227

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen (> € 33.000), conform de staat van activa, staan in

onderstaand overzicht vermeld:

Omschrijving investering Cumulatief Cumulatief Werkelijk Bijdrage Saldo

beschikb. ge- ten laste van besteed in derden in per 

steld krediet krediet 2012 2012 31-12-2012

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Voorbereidingskrediet JL4 105 101 69 4

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2012 31-12-2011

73.656 69.437

10.966 14.585

84.622 84.022Totaal 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de 

afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en 

ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling 

vangt aan één jaar na ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.

Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening.

Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio

Kosten onderzoek en ontwikkeling

Totaal

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2012.

Bedragen x € 1.000

Investeringen met een economisch nut
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Investeringen met economisch nut:

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde Boekwaarde

2012 2011

3.694 3.897

4 4

21.454 20.665

41.855 38.836

1.342 1.135

1.912 1.528

3.395 3.372

73.656 69.437

Boekwaarde Investe- Des- Afschrij- Bijdragen Boekwaarde

01-01-2012 ringen investering vingen van derden 31-12-2012

3.897 172 31 3.694

4 4

20.665 2.767 89 1.304 585 21.454

38.836 3.940 921 41.855

1.135 395 188 1.342

1.528 755 89 282 1.912

3.372 573 173 377 3.395

Totaal 69.437 8.430 523 3.103 585 73.656

Machines, apparaten en installaties

Totaal

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Gronden en terreinen *

Woonruimten

Bedrijfsgebouwen

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

* In de boekwaarde van de gronden en terreinen is de grond van het Watertorenterrein gewaardeerd op € 2.467.000 

uitgaande van woningbouw (in de toekomst). Afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad voor deze grond gaat 

maken, kan in 2013 worden vastgesteld of deze waarde realiseerbaar is.

Vervoermiddelen

Gronden en terreinen

Overige materiële vaste activa

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering.

-Specifieke investerings- bijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht, in die 

gevallen wordt op het saldo afgeschreven. 

-Op slijtende investeringen wordt lineair afgeschreven, rekening houdende met de verwachte gebruiks- duur en met 

inachtneming van de in beleidsnota's ten aanzien van deze investeringen opgenomen bepalingen. 

-Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in 

voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van waarde, indien deze naar verwachting 

duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke 

afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op 

investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van 

toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

Machines, apparaten en installaties

-Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Bedrijfsgebouwen

Overige materiële vaste activa

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

Vervoermiddelen

Woonruimten
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De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen (> € 33.000), conform de staat van activa, staan in

onderstaand overzicht vermeld:

Omschrijving investering Cumulatief Cumulatief Werkelijk Bijdrage Saldo

beschikb. ge- ten laste van besteed in derden in per 

steld krediet krediet 2012 2012 31-12-2012

Bedrijfsgebouwen, economisch nut

Museaal Centrum 4.991 4.278 2.474 585 713

Planning De Beeck 2011, afschrijvingstermijn 5 jr 78 78 58

Vervangen deel dakbedekking De Ruimte 97 89 89 8

Grond-weg en waterbouwkundige werken, economisch nut

Rioolinvesteringen 2012 60 jr 1.626 978 978 648

Uitbr infrastructuur pass.haven Hargervaart 128 120 98 8

Vervanging openbare verlichting 2012 45 45 45  

Rioolinvesteringen 2011 60 jaar 3.690 3.348 2.302 342

Rioolinvesteringen 2011 15 jaar 85 215 163 -130

Aanpassing van de gemeentewerf in Bergen 178 178 178

Vervanging openbare verlichting masten (at 40 jr) 65 66 66 -1

Vervanging openbare verlichting armaturen (at 20jr) 65 75 75 -10

Vervoermiddelen, economisch nut

Twee terreinwagens reddingsbrigades Egmond en Bergen 152 152 152

Pick-up Mitsubishi fuso canter 39 39 39

Bestelbus VW Transporter 38 36 36 2

Renault Maxity nr. 1 42 41 41 1

Renault Maxity nr. 2 42 41 41 1

Vervanging Mazda 40 35 35 5

Brommers brandweer 44 44 44

Machines, apparaten en installaties, economisch nut

Vervangen werkplekapparatuur en Novell Netware 395 395 387

Portofoons C2000, brandweer 58 st. en reddingsbrigade 3 st. 70 90 81 -20

Vervangen verbindingsmiddelen 2e helft arsenaal C2000 38 38 38

Tractor John Deere 5080M 53 53 44

Waterwagen brandweer 80 75 75 5

Overige materiële vaste activa, economisch nut

Vervangen werkplekapparatuur Novel 2012 365 364 364 1

Toelichting begrotingsafwijking investeringen:

* Geringe overschrijdingen op kredieten (tot - € 3.000) worden niet verklaard.

Rioolinvesteringen 2011 15 jaar: - € 130.000

afstemming met wegconstructie en uitvoering zeer veel tijd vergt. Doorschuiven van het krediet in de rappor-

tages in 2012 zorgt dat het jaar 2012 negatief wordt afgesloten, maar in 2013 staat hetzelfde krediet nog positief.

Dit is een begrotingsoverschrijding in 2012, die past binnen het door de raad vastgesteld beleid.

Bedragen x € 1.000

Deze investeringen worden over meerdere jaren gespreid uitgevoerd omdat onderzoek, voorbereiding, 
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Vervanging openbare verlichting armaturen (at 20 jr): - € 10.000

het jaar 2012 negatief wordt afgesloten, maar in 2013 staat hetzelfde krediet nog positief. Dit is een begrotings-

overschrijding in 2012, die past binnen het door de raad vastgesteld beleid.

Portofoons C2000, brandweer 58 st. en reddingsbrigade 3 st.: - € 20.000

Door de regionale aanbesteding en de aanvullende eisen van de regionale werkgroep op het gebied van veilig
portofoongebruik zijn deze kosten hoger uitgevallen. Dit is een begrotingsoverschrijding in 2012, die past binnen
het door de raad vastgesteld beleid.

Investeringen met maatschappelijk nut:

De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde Boekwaarde

2012 2011

29 132

28 32

10.636 14.071

62 67

211 283

10.966 14.585

Boekwaarde Investe- Des- Afschrij- *Bijdragen Boekwaarde

01-01-2012 ringen investering vingen van derden 31-12-2012

132 103 29

32 4 28

14.071 4.725 8.052 108 10.636

67 3 2 62

283 127 101 98 211

Totaal 14.585 4.852 104 8.259 108 10.966

betrokken actief.

** Grond-, weg en waterbouwkundige werken: in het afschrijvingsbedrag 2012 € 7.575 van investeringen met maat-

schappelijk nut volgens begroting 2012.

Dit project is in uitvoering en loopt door in 2013. Doorschuiven van het krediet in de rapportages in 2012 zorgt dat

Bedrijfsgebouwen

Gronden en terreinen

*Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan het

Machines, apparaten en installaties

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten, 

parken, openbare verlichting e.d. worden geactiveerd. Op deze activa wordt afgeschreven conform de in de 

beleidsnota's voor deze investeringen vastgestelde afschrijvingstermijnen. De ondergrond van deze werken wordt 

daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd.

Gronden en terreinen

Bedrijfsgebouwen

Overige materiële vaste activa

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

Totaal

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Grond-, weg en waterbouwkundige werken**
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De volgende investeringen (> € 33.000) in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn geactiveerd:

Omschrijving investering Cumulatief Cumulatief Werkelijk Bijdrage Saldo

beschikb. ge- ten laste van besteed in derden in per 

steld krediet krediet 2012 2012 31-12-2012

Grond-weg en waterbouwkundige werken, maatsch. Nut

Reconstructie Herenweg tussen Vennewatersweg en Adelbertusweg 473 381 342 92

Reconstructie Schumanlaan/Churchilllaan na afkopp. 9 Nessen 600 519 249 81

Reconstructie Zeilerboulevard Bergen aan Zee 414 241 227 173

Reconstructie Heereweg tussen  Sportln en Voorweg incl. kruising 520 600 410 -80

Activering groot onderhoud wegen 140 202 202 -62

Heereweg tussen Voorstraat en Wagenmakersweg (samengev.) 806 378 322 428

Herinrichting 5-Nessen 1.800 1.508 611 292

Herinrichting vernieuwen wegdek Hoflaan 477 461 115 16

Loudelsweg, St Antoniusstraat, Stroomerlaan, Sint Adelbertuslaan 1.652 1.000 767 652

Herinrichting Groetincke I 1.542 1.397 1.157 145

Verkeersmaatregelen Voorstraat i.c.m. rioolwerk 140 150 150 -10

Afval breng station Schoorl 41 40 40 1

Reconstructie Hof 103 103  108

 

Overige materiële vaste activa, maatschappelijk nut

Afval breng station Egmond aan Zee 109 116 116 -7

      

Toelichting begrotingsafwijking investeringen:

Geringe overschrijdingen op kredieten (tot - € 3.000) worden niet verklaard.

Dit project is in uitvoering en loopt door in 2013. In 2013 wordt dit krediet samengevoegd met de reconstructie

Heereweg tussen Voorweg en Wagenmakersweg. Dit is een begrotingsoverschrijding in 2012 die door de samen-

voeging van de projecten in 2013 wordt opgeheven.

Activering groot onderhoud wegen: - € 62.000

Dit project is in uitvoering en loopt door in 2013. Doorschuiven van het krediet in de rapportages in 2012 zorgt dat

het jaar 2012 negatief wordt afgesloten, maar in 2013 staat hetzelfde krediet nog positief. Dit is een begrotings-

overschrijding in 2012, die past binnen het door de raad vastgesteld beleid.

Verkeersmaatregelen Voorstraat i.c.m. rioolwerk: - € 10.000

Het werk is afgerond, in de begroting is rekening gehouden met een subsidie vanuit ISV voor € 45.000, na afron-

ding van het werk is geconstateerd dat er recht is op € 35.000 subsidie vanuit ISV. Dit is een begrotingsonrecht-

matigheid die past binnen het door de raad vastgesteld beleid.

Afval breng station Egmond aan Zee: - € 7

beleid.
Het werk is afgerond. Dit is een begrotingsoverschrijding in 2012, die past binnen het door de raad vastgesteld

Reconstructie Heereweg tussen  Sportln en Voorweg incl. kruising: - € 80.000

Bedragen x € 1.000
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Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde Investe- Desinves- Afloss./ Over- Boekwaarde

01-01-2012 ringen teringen Afschrijv. heveling 31-12-2012

16.051 2.404 13.647

-Diverse stichtingen en verenigingen 158 18 140

-Dorpscentra 743 25 718

-Bejaardencentra 157 13 144

-Belegging verkoop opbrengst Achmea 1.774 1.774

-Hypotheken ambtenaren 6.871 94 6.777

Totaal leningen: 25.754 2.554 23.200

519 519

Uitzettingen:

15 314 16 313

664 7 671

Totaal kapitaal verstrekkingen en uitzettingen 1.198 321 16 1.503

Totaal 26.952 321 2.570 24.703

Vlottende Activa

Voorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere

marktwaarde.

achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. 

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende catgorieën:

2012 2011

Onderhanden werk grote projecten -1.169 -2.662

Vooruitbetalingen

Totaal -1.169 -2.662

Participaties in het aandelenkapitaal zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van 

de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Een 

dergelijke afwaardering is niet noodzakelijk gebleken. De huidige waarde ligt boven de verkrijgingsprijs. 

De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, 

dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 

worden toegerekend (zoals grondaankopen en en kosten van bouw-en woonrijp maken), alsmede een redelijk te

Winsten uit grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van 

betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen 

verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Verliezen worden genomen zodra 

deze bekend zijn.

-Woningcorporaties

-Investeringen looptijd > 1 jaar

Overige leningen aan:

Kapitaal verstrekkingen aan:

-Deelnemingen en effecten

-Sociale zaken looptijd > 1 jaar

Leningen aan:
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Uitzettingen korter dan 1 jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening

in aftrek genomen op de nominale waarde. De voorziening wordt statistisch bepaald op basis van de geschatte

mogelijkheden tot invordering.

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd

worden:

Saldo Voorziening Saldo Saldo

nominaal oninbaar- 31-12-2012 31-12-2011

Soort vordering: 31-12-2012 heid

-Debiteuren overige 1.362 24 1.338 731

-Debiteuren openbare lichamen 143 143 16

Totaal debiteuren algemeen 1.505 24 1.481 747

-Debiteuren belastingen 83 41 42 10

-Debiteuren sociale zaken 25 19 6 12

Totaal debiteuren diversen 108 60 48 22

Totaal 1.613 84 1.529 769

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Kassaldi 9 12

Banksaldi 2.535 2

Totaal 2.544 14

De toename van het saldo van de liquide middelen is als volgt te verklaren:

Vanwege een dreigend te kort aan liquide middelen is er in juni een langlopende geldlening aangetrokken. 

Het daaruit voortvloeiende saldo per 31 december hebben we direct in januari 2013 aangewend voor de exploitatie- 

en investeringsuitgaven.

Overlopende activa

De overlopende activa worden tegen de nominale waarde opgenomen. 

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 2012 2011

-Vooruitbetaalde bedragen 573 440

-Rente Bouwfonds 682 499

-Nog op te leggen toeristen-, precario-en forensenbelasting 4.503 4.044

-Overige nog te ontvangen bedragen 647 601

-Belastingdebiteuren 1.619 1.392

-Transitorisch rente verstrekte geldleningen 541 628

-Btw-compensatiefonds 4.951 4.352

Totaal 13.516 11.956

Saldo          

2012

Saldo          

2011
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PASSIVA

Vaste Passiva

Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve 13.623 11.806

Bestemmingsreserves 7.820 16.174

Subtotaal eigen vermogen 21.443 27.980

Resultaat vóór bestemming 2.166 1.260

Totaal 23.609 29.240

Het verloop in 2012 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Saldo Toevoeging Onttrekking Bestemming Vermindering Saldo

01-01-2012 resultaat ter dekking 31-12-2012

Reserves: 2012 afschrijving

-Algemene reserve 5.606 2.160 343 7.423

-Weerstandsvermogen 6.200 6.200

11.806 2.160 343 13.623

-Beeldende kunst openb ruimte (1% regeling) 74 11 85

-Herinrichting centrum Bergen 361 3 364

-Sociale woningbouw / grondexploitatie 723 7 730

-Toerismefonds 74 88 57 105

-Reorganisatie 113 1 90 24

-Afschrijvingslasten investeringen 2.205 77 2.128

-Permanente bewoning recreatiewoningen 141 1 35 107

-Verstrekkingen WMO 250 250

-Wijkgericht werken 39 52 91

-Mobiliteitsfonds 558 558

-Verkoop NUON aandelen 10.636 7.576 3.060

-Mantelzorgwoningen 125 125

-Risicoreserve grote projecten 1.000 1.000

-Afronding 2 1 1

16.174 290 8.644 7.820

Totaal reserves 27.980 2.450 8.987 21.443

Ingevolge artikel 54 lid 1 BBV treft u hieronder de aard en de reden van iedere reserve aan.

De toevoegingen aan de reserves zijn volgens bovenstaand verloopoverzicht totaal € 2.450 en de onttrekkingen

 € 8.987. Een en ander is in overeenstemming met de in de programmarekening opgenomen  toevoegingen en 

onttrekkingen aan de reserves volgens de exploitatierekening. Zie hoofdstuk 3 (Jaarrekening)  en vervolgens onder

Programmarekening.

Saldo        

2011

Saldo          

2012
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Toelichting op aard en reden van iedere reserve:

Risico reserve grote 

projecten

De algemene reserve is het spaargeld van de gemeente waaraan geen bestemming is gegeven.

Het doel is om tegenvallers of onvoorziene kostenposten op te vangen.

Algemene reserve 

Weerstandsvermogen

Realiseren beeldende kunst 

in openbare ruimten

Reserve verkoop NUON 

aandelen

Reserve 

mantelzorgwoningen

In de najaarsnota 2009 is besloten om de (te) ontvangen opbrengsten in verband met de verkoop van de 

NUON aandelen voorlopig toe te voegen aan de nieuw te vormen "Reserve verkoop NUON aandelen". 

Dit om deze gelden voorlopig apart inzichtelijk te houden totdat de gemeenteraad heeft besloten wat er 

met deze gelden gaat gebeuren.

Het doel van de reserve is het vergoeden van woningaanpassingen in het kader van mantelzorgwonen in 

woningen van particulier eigendom voor huishoudens/bewoners van die woning met een bruto 

jaarinkomen van maximaal € 48.000. Dit geldt alleen voor mantelzorgwonen waarbij geen andere woning 

wordt achtergelaten. Deze reserve is ten behoeve van het uitvoeren van uitvoeringsregels 

mantelzorgwonen opgezet. De uitvoeringsregels worden momenteel opgesteld. 

Reserve is in 2012 opgeheven.

Toerismefonds

Reorganisatie 

Gelden uit het toerismefonds worden besteed aan projecten die de toeristische sector een impuls kunnen 

geven en die tot doel hebben het toeristisch cluster van onze gemeente te versterken. Gemeente Bergen 

is een toeristische gemeente en een kustgemeente. Om initiatieven op toeristisch vlak een impuls te 

kunnen geven is het van belang uit een Toerismefonds te kunnen putten. Deze initiatieven zijn er 

namelijk op gericht bezoekers naar onze gemeente te trekken en de gemeente meer onder de aandacht 

te brengen bij (potentiële) bezoekers in binnen- en buitenland. Het toerisme is van groot belang voor de 

economie van onze gemeente en onze ondernemers. 

Deze reserve kan worden opgeheven, er zijn geen bovenformatieven meer waardoor de reserve afgeraamd 

kan worden.

De resserve is bedoeld als dekking voor de kapitaallasten van investeringen.

Het volledige bedrag zal in 2013 worden opgenomen, waardoor de reserve hierdoor opgeheven wordt.  

Naar aanleiding van de evaluatie project handhaving permanente bewoning wordt eventueel structureel 

budget aangevraagd.

Financiering verstrekking WMO bij overschrijding van het WMO- budget.

Project Mooi Bergen 

(herinrichting centrum)

Reserve afschrijvingslasten 

investeringenReserve permanente 

bewoning recreatiewoningen

Verstrekkingen WMO

Reserve wijkgericht werken

Mobiliteitsfonds 

Jaarlijks wordt het restant exploitatiebudget wijkgericht  werken gestort in de reserve. Besluitvorming 

over onttrekkingen vindt plaats door het college na ambtelijk advies.

Reserveren van voldoende vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat 

bestaand beleid moet worden aangepast.

De reserve mooi Bergen bedoeld voor het inrichten van het centrum Bergen - zoals de reconstructie van 

de wegen Breelaan, ged. Vijverlaan, Stationstraat, Dreef en Plein - zal voor het gehele bedrag aangewend 

aangewend worden ten behoeve van het krediet 72100318 "reconstructie Breeln tussen Vijferlaan en 

Dreef Bergen". Daarmee zal de reserve dus opgeheven worden.

Het doel van de reserve is het ondersteunen van woningbouwprojecten met sociale woningbouw. Het 

gemeentelijke beleid is dat bij elke toevoeging aan de woningvoorraad 40% in de sociale sector (30% in 

categorie 1 en 10% in categorie 2) en 60% in de vrije sector gerealiseerd wordt. Het is altijd lastig het deel 

sociale woningbouw te realiseren vanwege de meestal dure woningbouwlocaties (veel inbreidings- en 

herstructureringslocaties) en onder de huidige woningmarktontwikkelingen is het nog lastiger. Het is 

daarom van belang vanuit de reserve Sociale Woningbouw een bijdrage te kunnen leveren om (het deel 

sociale woningbouw bij) woningbouwprojecten gerealiseerd te krijgen. In 2013 wordt € 372.000 

onttrokken aan de reserve voor het verlenen van startersleningen. Hiermee leveren we ook een bijdrage 

aan het kunnen verkopen van (het sociale deel van ) woningbouwprojecten. 

Sociale woningbouw

Reserve Toelichting op aard en reden van iedere reserve

De reserve is bedoeld voor het sparen van geld voor de aankoop van beeldende kunst voor in de openbare 

ruimte. Reserve wordt in 2013 opgeheven.
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Toelichting op de mutaties in de reserves

Besluit Omschrijving Programma Begroting Begroting Realisatie Realisatie

Algemene reserve toevoeging onttrekking toevoeging ontrekking
Prim begr Bw 0, verkoop onroerend goed 4 100 47

Prim begr Bw 0, kosten openhouden sporthal de Watertoren 2 13 13

tot 1 juli 2015

Prim begr Bw 0, toevoeging wegens opheffen mobiliteitsfonds 7 564 558
Prim begr Bw 0, extra budget 2 46 27
Prim begr Bw 0, ontvangsten en uitgaven N9 4 -56
Prim begr Bw 0, explosieven onderzoek 1 387 8
Prim begr Bw 0, budget regionale woonvisie 4 13
Prim begr Bw 0, aankoop tuincomplex ivm N9 4 75 17
RB 10-11-11 Bw 3, opschonen kunstcollectie 6 25 25
RB 10-11-11 Bw 6, grote projecten 7 127 127
RB 15-05-12 Bw 13, storting tgv reserve mantelzorgwoningen 2 125 125
RB 21-06-12 Bw 14, toevoeging wegens opheffen reserve WMO 2 250 250
RB 21-06-12 Bw 17, toevoeging batig saldo jaarrekening 2011 7 1260 1.260
RB 13-12-12 Bw 40, herinrichting Anna van Burenlaan 1 45 45
 Bw 103, storting tgv reserve beeldende kunst 4 -30

Bw 103, ondersteuning amateurkunst 6 30
Afronding 1

2.219 755 2.160 343

Besluit Omschrijving Programma Begroting Begroting Realisatie Realisatie

Bestemmingsreserves toevoeging onttrekking toevoeging ontrekking

Beeldende kunst in openbare ruimte

Prim begr Bw 0, jaarlijkse toevoeging t.l.v. de exploitatie 6 15 10

RB 12-04-12 Bw 5, nota kunst en cultuur 4 5

RB 04-10-12 Bw 26, prijs-/inflatieaanpassingen 7 -1 1

Bw 103, ondersteuning amateurkunst 6 30

Project Mooi Bergen (herinrichting centrum)

Prim begr Bw 0, prijs-/inflatieaanpassingen 7 3 4

Sociale woningbouw / grondexploitatie

Prim begr Bw 0, prijs-/inflatieaanpassingen 7 7 8

RB 15-05-12 BW 13, budget tbv maken van uitvoeringsregels 4 14

mantelzorgwoningen

Toerismefonds

Prim begr Bw 0, jaarlijkse toevoeging t.l.v. de exploitatie 6 50 50

Prim begr Bw 0, toevoeging ivm afbouw jaarlijkse bijdrage 6 70 38

Stuurgroep Toerisme en Recreatie

Prim begr Bw 0, corr. tbv verhoging subsidie VVV 6 -32

Prim begr Bw 0, bijdrage kosten adviescenario's 6 3 3

Prim begr Bw 0, bijdrage kosten website VVV 6 30 24

RB 04-10-12 Bw 26, prijs-/inflatieaanpassingen 6 1 -1

Bw 140, klassiek C 6 5 5

Bw 152, bourgondisch Bergen 6 2 2

Bw 183, bijdrage televisieprogr. Holland a/zee 6 15 15

Bw 162, kosten Karavaan 6 8 8
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Besluit Omschrijving Programma Begroting Begroting Realisatie Realisatie

 toevoeging onttrekking toevoeging ontrekking

Reserve reorganisatie

Prim begr Bw 0, dekking deel salariskosten brandw.comm. 7 37 37

Prim begr Bw 0, dekking deel salariskosten bovenformatiev. 7 53 53

RB 04-10-12 Bw 26, prijs-/inflatieaanpassingen 7 1 1

Afschijvingslasten investeringen

Prim begr Bw 0, dotatie tbv afschrijv.lasten van de biblioth. 2 77 78

de Driehoeck 

Reserve permanente bewoning recratiewoningen

Prim begr Bw 0, Prijs-/inflatieaanpassingen 7 1 1

RB 13-12-12 Bw 43, dekking kosten voor 2013 perm bewoning 5 -85

recreatiewoningen

RB 08-03-12 Bw 9, project permanente bewoning en illegale 5 121 35

bouw van recreatiewoningen

Reserve WMO

RB 21-06-12 BW 14, opheffen reserve 2 250 250

Reserve wijkgericht werken

Bw 103, voetbalkooi Egmond a/d Hoef 1 16

Bw 192, toevoeging ivm restant budget 2012 1 52 52

Mobiliteitsfonds

Prim begr Bw 0, opheffen reserve 5 558 558

Reserve verkoop Nuon aandelen

Prim begr Bw 0, afboeking activa maatschappelijk nut 7 7.636 7.576

Mantelzorgwoningen

RB 15-05-12 Bw 13, instellen reserve 2 125 125

Afronding 1

Totaal mutaties bestemmingreserves 292 8.775 290 8.644
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Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare

verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds

opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot

onderhoud.

Het verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Saldo Toevoeging Aanwending Saldo

Risicovoorzieningen: 01-01-2012 31-12-2012

-Bodemsanering 10 11 -1

-Wethouderspensioenen 2.695 250 125 2.820

-Wachtgeld/arbeidsongeschiktheid 164 60 111 113

Totaal risicovoorzieningen 2.869 310 247 2.932

Egalisatievoorzieningen:

-Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen 1.800 509 475 1.834

Totaal egalisatievoorzieningen 1.800 509 475 1.834

Voorzieningen uit bijdragen derden:

-Rioolheffing 201 417 618

-Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing 1.634 596 1.038

Totaal voorzieningen uit bijdragen derden 1.835 417 596 1.656

Totaal voorzieningen 6.504 1.236 1.318 6.422

De aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Boekwaarde Boekwaarde

Onderhandse leningen: 2012 2011

-Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 64 126

-Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 86.777 74.917

-Overige binnenlandse sectoren 77 77

Subtotaal onderhandse leningen 86.918 75.120

Waarborgsommen 23 22

Totaal 86.941 75.142

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2012.

Saldo Vermeer- Aflossingen Saldo

31-12-2011 deringen 31-12-2012

Onderhandse leningen 75.043 18.683 6.885 86.841

Overige binnenlandse sectoren 77 77

Waarborgsommen 22 2 1 23

Totaal 75.142 18.685 6.886 86.941

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste 

schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden (onderhandse leningen) bedraagt € 3.500 

(2011 € 3.578). Het verschil tussen 2011 en 2012 wordt negatief beïnvloed door de rente op de Bouwfonds (€ 9) lening 

en positief beïnvloed door het, in de loop van het jaar, regulier deels aflossen van de leningen. De rentelast (in 2012) van 

de Bouwfondslening is in bovenstaande tabel opgenomen onder de vermeerderingen.  
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Vlottende Passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Boekwaarde Boekwaarde

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 2012 2011

Schulden < 1 jaar 3.448 5.059

Overlopende passiva 5.552 5.316

9.000 10.375

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Banksaldi 0 1.999

Crediteuren 3.448 3.060

Totaal 3.448 5.059

De gemiddelde betaaltermijn van crediteuren voor 2012 bedraagt 23 dagen.

Het verloop van overlopende passiva wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Saldo          Vermeerderingen            Verminderingen Saldo

Schulden < 1 jaar 31-12-2011 Regulier Subsidie Regulier Subsidie 31-12-2012

Vooruitontvangen bedragen 80 218 298

Nog te betalen bedragen 4.174 2.597 2.616 4.155

Uitvoering ABW 133 608 635 106

Subtotaal overlopende passiva 4.387 3.423 0 3.251 0 4.559

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen Saldo          Vermeerderingen            Verminderingen Saldo

Overig 31-12-2011 Regulier Subsidie Regulier Subsidie 31-12-2012

Monnikenwerk -30 16 14 0

ISV 2010-2014 316 97 124 289

Totaal overig 286 16 111 124 0 289

Sisa Saldo          Vermeerderingen            Verminderingen Saldo

Provincie 31-12-2011 Regulier Subsidie Regulier Subsidie 31-12-2012

BLS Boendermakershof 142 142

BLS NH Woningvoorraad 19 19

BDU Centrumplan Bergen en Kogendijk 58 58

219 0 0 0 0 219

Overheid

OAB 3 3 6

WSW 24 1.737 1.761 0

Participatie 171 658 560 104 165

198 0 2.398 2.321 104 171

Subtotaal provincie en overheid 417 0 2.398 2.321 104 390

Saldo          

2011

Saldo          

2012

Subtotaal vooruitontvangen specifieke 

Uitkeringen provincie

Subtotaal vooruitontvangen specifieke 

Uitkeringen overheid
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Terug te betalen specifieke uitkeringen Saldo          Vermeerderingen            Verminderingen Saldo

31-12-2011 Regulier Subsidie Regulier Subsidie 31-12-2012

Participatie inburgering 100 100 0

Participatie educatie 68 9 77

Participatie reïntegratie 95 95

BLS centrum plan 84 84

Schuldhulpverlening 38 38

Binnenklimaat 20 20

Subtotaal terug te betalen specif. uitkeringen 226 188 0 0 100 314

Totaal specifieke uitkeringen 929 204 2.509 2.445 204 993

Totaal overlopende passiva 5.316 3.627 2.509 5.696 204 5.552
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Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan
als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Oorspron- Percentage Saldo Saldo

kelijk borgstelling per per

Geldnemer: bedrag 31-12-2011 31-12-2012

-Woningstichting Kennemer Wonen Nieuwbouw / verbouw 34.803 50 17.743 32.370

-Woningstichting Kennemer Wonen Nieuwbouw / verbouw 19.119 100 17.928 17.786

Totaal Woningstichting 53.922 35.671 50.156

-Botenvereniging De Werf Bouw opslagloods 59 100 11

-Dorpshuisje Groet Wijkgericht werken 5 100 5

-Omni Berger Sport Vereniging Clubhuis tennis en schieten 55 50 37 33

-St Bejaardenzorg Bergen Bouw en uitbreiding 1.565 100 881

-St De Blink Nieuwbouw / verbouw 4.583 100 2.864 2.722

-St De Grondslag Herfinanciering 430 100 362 355

-St J.O.E.B. Verbouw / herfinanciering 91 100 50 46

-St Kinderopvang Schoorl Aankoop gebouw 68 100 34

-St Ouderenzorg Schoorl Nieuwbouw / verbouw 1.360 100 709

-St Dorpshuis De Schulp Herfinanciering 225 100 162 150

-Tafeltennisvereniging Duintreffers Nieuwbouw clubhuis 39 100 16 15

-Tennisclub Schoorl Aanvullende financiering 57 100 14

Totaal overigen 8.537 5.145 3.321

Hypotheken particulieren* 11.460 4.342 3.780

Totaal 73.919 45.158 57.257

 

* Garantie verstrekkingen voor hypothecaire geldleningen in de voormalige gemeenten.

In 2012 is geen bedrag betaald wegens de verleende borg- en garantstellingen.

verplichtingen inzake contracten (per 31 december 2012: € 386.802 exclusief btw).

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan niet uit de balans blijkende

Aard/omschrijving
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SISA bijlage 
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BZK C8B Besluit 

Locatiegebonden 

Subsidies 2005 (BLS)

Provinciale beschikking 

en/of verordening

Gemeenten (SiSa tussen 

medeoverheden)

Hieronder per regel één 

beschikkingnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste 

van provinciale middelen

Toelichting afwijking Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: C8B / 01 Indicatornummer: C8B / 02 Indicatornummer: C8B / 03 Indicatornummer: C8B / 04

1 2006/74127 € 0 Nee

2 2007/66262 € 0 Ja

3 2009/6681 € 0 Nee

4 2010/4858 € 0 Nee

OCW D9 Onderwijsachterstanden

beleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die 

voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitseisen (conform artikel 

166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en 

peuterspeelzalen (conform 

artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle nvt

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 0 € 0 € 0 € 3.182 

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie          

Besteding (jaar T) ten laste 

van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Toelichting afwijking Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 2009-24830 € 0 € 0 Ja

2 2008-69400 € 0 € 0 Ja

Het totaal aantal geïndiceerde 

inwoners per gemeente dat 

een dienstbetrekking heeft of 

op de wachtlijst staat en 

beschikbaar is om een 

dienstbetrekking als bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, of artikel 

7 van de wet te aanvaarden op 

31 december (jaar T);

exclusief deel openbaar 

lichaam

Het totaal aantal inwoners dat 

is uitgestroomd uit het 

werknemersbestand in (jaar T), 

uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                

                                                                                   

                                      

exclusief deel openbaar 

lichaam

Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G1C-1 / 01 Indicatornummer: G1C-1 / 02

0,00 0,00

SZW G1C-2 Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). (Dus: deel 

Openbaar lichaam uit 

SiSa (jaar T-1) regeling 

G1B + deel gemeente uit 

(jaar T-1) regeling G1C-1)

Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Het totaal aantal geïndiceerde 

inwoners per gemeente dat 

een dienstbetrekking heeft of 

op de wachtlijst staat en 

beschikbaar is om een 

dienstbetrekking als bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, of artikel 

7 van de wet te aanvaarden op 

31 december (T-1);

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat 

is uitgestroomd uit het 

werknemersbestand in (jaar T-

1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                      

         

                                    

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 

arbeidsplaatsen voor 

geïndiceerde inwoners in (T-1), 

uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                                                 

                                    

                                            

                                            

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal 

gerealiseerde begeleid 

werkenplekken voor 

geïndiceerde inwoners in 

(jaar T-1), uitgedrukt in 

arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar 

lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G1C-2 / 01 Indicatornummer: G1C-2 / 02 Indicatornummer: G1C-2 / 03 Indicatornummer: G1C-2 / 04 Indicatornummer: G1C-2 / 05

1 0373 (Bergen) 1,00 0,00 1,00 0,00

2 0373 (Bergen) 93,75 3,65278 66,5524916666667 4,37234

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)                                                                      

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02

€ 2.933.315 € 112.411 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N 

I&M E27B Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer SiSa 

tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 

en/of verordening

Gemeenten en 

Gemeenschappelijke 

Regelingen

SZW G1C-1 Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) 

Gemeentedeel 2012

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Gemeenten verantwoorden 

hier alleen het 

gemeentelijk deel indien er 

in (jaar T) enkele of alle 

inwoners werkzaam zijn 

bij een Openbaar lichaam 

o.g.v. de Wgr.

SZW G2 I Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

WWB                                           

             

I.1 WWB: algemene 

bijstand

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW              

(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04

€ 143.549 € 0 

Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ                

(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 74.662 € 750 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08

€ 131.080 € 15.712 

Baten (jaar T) WWIK             

(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 09

€ 0 

Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 

(exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 44.591 € 0 € 1.530 € 15.898 € 23.992 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08

€ 0 € 0 

Besteding (jaar T) 

participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van 

educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) 

participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van 

educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw

Dit onderdeel is van 

toepassing voor gemeenten 

die in (jaar T-1) duurzame 

plaatsingen van inactieven 

naar werk hebben 

gerealiseerd en verantwoord 

aan het Rijk.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G5 / 01 Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05

€ 563.611 € 152.814 € 0 € 0 € 0 

Het aantal door de gemeente 

in (jaar T) ingekochte trajecten 

basisvaardigheden

Het aantal door volwassen 

inwoners van de gemeente in 

(jaar T) behaalde NT2-

certificaten, dat niet meetelt bij 

de output-verdeelmaatstaven 

uit de verdeelsleutel van Onze 

Minister voor Immigratie, 

Integratie en Asiel.

Aard controle D1 Aard controle D1

Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07

0 44

VWS H10_2010 Besteding 2008 aan 

jeugdgezondheidszorg, 

maatschappelijke 

ondersteuning jeugd, 

afstemming jeugd en gezin en 

het realiseren van centra voor 

jeugd en gezin.

Besteding 2009 aan 

jeugdgezondheidszorg, 

maatschappelijke 

ondersteuning jeugd, 

afstemming jeugd en gezin en 

het realiseren van centra voor 

jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan 

jeugdgezondheidszorg, 

maatschappelijke 

ondersteuning jeugd, 

afstemming jeugd en gezin en 

het realiseren van centra voor 

jeugd en gezin.

Besteding 2011 aan 

jeugdgezondheidszorg, 

maatschappelijke 

ondersteuning jeugd, 

afstemming jeugd en gezin en 

het realiseren van centra voor 

jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum 

voor jeugd en gezin in uw 

gemeente gerealiseerd in de 

periode 2008 tot en met 

2011? Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle D1

Indicatornummer: H10_2010 / 

01

Indicatornummer: H10_2010 / 

02

Indicatornummer: H10_2010 / 

03

Indicatornummer: H10_2010 / 

04

Indicatornummer: H10_2010 / 

05

€ 330.177 € 362.196 € 686.386 € 615.625 Ja

I. 2 Wet 

inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers 

(IOAW)

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr.

I.3 Wet 

inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 

(IOAZ)

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr.

I.4 Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004)

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr.

I. 5 Wet werk en 

inkomen kunstenaars 

(WWIK)

 

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr.

SZW G3 Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr.

SZW G5 Wet participatiebudget 

(WPB)

Wet participatiebudget 

(WPB)

Gemeenten verantwoorden 

hier het totaal (jaar T) 

indien zij de uitvoering in 

(jaar T) helemaal niet  

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr.

Brede doeluitkering 

Centra voor Jeugd en 

Gezin (BDU 

CJG)_Hernieuwde 

uitvraag 2008 tot en met 

2011

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten
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Accountantsverklaring 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de raad van de gemeente Bergen

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in ‘De jaarstukken 2012” opgenomen jaarrekening 2012 van de gemeente Bergen
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de balans per 31 december
2012, met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
de financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten. Deze verantwoordelijk houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en de lasten
als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten,
lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in
overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke
verordeningen.

Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het
normenkader dat d.d. 5 september 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente
Bergen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede
voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en
van de redelijkheid van de door het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Bergen
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.



— E &Yo G
Pagina 2

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden
3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze
goedkeuringstolerantie door de Gemeente bij het raadsbesluit van 5 september 2012 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Bergen een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december
2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en de relevante wet- en regelgeving, waaronder
gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bi] of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Alkmaar, 23 april 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. B. Minks RA
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Bijlage: In 2012 ontvangen subsidies 
Prog.  € 

1 Subsidie invoering Lean management 18.000 

 

Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een ESF 
(Europees Sociaal Fonds) subsidie aan ons toegekend voor een project 
invoering lean management voor procesverbetering.  

   

4 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 (ISV-3) 97.169 

 
Conform de regeling is het subsidiedeel dat betrekking heeft op 2012 
uitbetaald.  

   

5 Subsidie Dreef 29.934 

 
De gemeente heeft een subsidie ontvangen van de provincie voor de 
fietsoversteek ter hoogte van de kruising Dreef/Natteweg  

   

5 Riooloverstort Egmond aan Zee 24.500 

 
Betreft een voorschot op de subsidietoekenning v.d. sanering v.d. ri-
ooloverstort strand Egmond aan Zee.   

   

6 Subsidie landschapsontwikkeling 2009/2011 60.444 

 
Voor het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan heeft de ge-
meente een subsidie ontvangen.  

   

6 Subsidie ten behoeve van realisatie Nieuw Kranenburg 584.795 

 
Voor de realisatie van het museaal centrum voor kunst en cultuur is een 
voorschotsubsidie toegekend.   

   

 Totaal 814.842 
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Bijlage: Stand van zaken amendementen en mo-
ties 2012 
 
 
In de bijlage Stand van zaken amendementen en moties wordt de voortgang gemeld van alle 
aangenomen amendementen, moties en initiatiefvoorstellen. 
 
1.Leerlingenvervoer 
Motie 2 van VVD op 1 juli 2010 
Opdracht van de raad 
Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om enerzijds de kosten van het 
leerlingenvervoer voor het komende schoolseizoen 2011-2012 te beperken bijvoorbeeld door 
aanpassing van de huidige regeling en de ouderbijdragen te verhogen. Over deze 
mogelijkheden de raad te informeren. 
Stand van zaken 
De verordening is in de raad van 8 november 2012 vastgesteld. De motie is hierin verwerkt. Voorstel is om deze 
motie af te voeren. 
 
2. Toeristische informatievoorziening 2011-2015 
Amendement E1 van het CDA op 11 november 2010 
Opdracht van de raad 
Beslispunt 11, de tekst: ”akkoord te gaan met de bijbehorende investering voor 2013-2015 van 
€ 125.000” te schrappen en te vervangen door: “begin 2012 bij de behandeling van de 
Perspectiefnota de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2013-2015 opnieuw 
vast te stellen”. 
Stand van zaken 
Het amendement is verwerkt in het raadsbesluit. In de raadsvergadering van 7 februari 2013 heeft u een besluit 
over de bijdrage voor 2013-2015 genomen. Voorstel is om dit amendement af te voeren. 
 
3. Structuurvisie Landelijk Gebied – Hfd. 4.3. Landbouw – Teelt ruwvoer 
Amendement A van de VVD op 9 december 2010 
Opdracht van de raad 
Alle opmerkingen uit de SVLG over de maïsteelt als zijnde ongewenst te schrappen. 
Bij het verder uitwerken van beleid rondom ruwvoeder de sector te betrekken en in dat 
overleg als basis het maïsconvenant van Castricum te gebruiken. 
Stand van zaken 
Het concept beleidsstuk is in januari 2012 voorgelegd aan de OLGB. Deze vond het advies niet rijp voor besluit-
vorming. Daarom is een Maïsberaad ingesteld, deze vergadert in januari 2013 voor het eerst, met als doel uit-
voerbare afspraken te maken. Dit beraad komt daarna nog enkele keren bijeen. De verwachting is dat na het 
zomerreces het stuk gereed is voor besluitvorming door de raad (vierde kwartaal 2013).  
 
4. Glasvezelnetwerk 
Initiatiefvoorstel door D66 op 12 mei 2011 
Opdracht van de raad 
1. Mee te werken aan een mogelijke aanleg van een open glasvezelnetwerk in de 
gemeente Bergen waarbij als uitgangspunt geldt dat alle kernen en alle inwoners, dus ook 
de buitengebieden, in één aaneengesloten aanlegperiode verbonden zullen 
worden. 
2. Voor de keuze van een aanbieder zowel de optie voor particuliere externe 
hoofdaanbieder als die van het oprichten van een coöperatie daarvoor, nader te 
onderzoeken en uit te werken. 
3. Uiterlijk in december 2011 een advies in de raad te bespreken. 
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Een bedrag van € 10.000 uit de algemene reserve ter beschikking te stellen voor externe 
advieskosten. 
Stand van zaken 
In de raadsvergadering van 7 februari 2013  heeft u een besluit genomen over het glasvezelnetwerk. Voorstel is 
om dit initiatiefvoorstel af te voeren. 
 
5. Bomenbeleid 
Motie 1 door de VVD op 23 juni 2011 
Opdracht van de raad 
Met de controle, het onderhoud en de aanplant van bomen zijn grote bedragen gemoeid. In 
het op te stellen bomenbeleidsplan dit zodanig verwerken, zodat op overzichtelijke wijze en 
op inhoudelijke gronden de aanvraag voor de daarvoor benodigde gelden kan worden 
beargumenteerd. 
Stand van zaken 
Het bomenbeleid is in de ARC van 22 november 2012 aan de orde geweest. Er is voorgesteld om dit onderwerp 
eerst te bespreken tijdens een informatieavond. 
 
6. Controle afdracht toeristenbelasting 
Motie 5 door VVD op 1 november 2011 
Opdracht van de raad 
Een controlesysteem te ontwikkelen waarbij, omwille van de controlerende en bestuurlijke redenen, de persoon-
lijke aanslagen moeten worden vervangen door objectmatige aanslagen en de extra kosten die daaruit voort-
vloeien te financieren uit de meeropbrengst van de aanslagen toeristenbelasting. In dit aangepaste controlesys-
teem naast de zakelijke accommodatieverschaffers ook particuliere verhuurders nadrukkelijk mee te nemen.  
Stand van zaken. 
De planning is om voor het zomerreces 2013 een voorstel over toeristenbelasting aan te leveren aan uw raad. 
 
7. Ruimhartig armoedebeleid 
Motie 6 door GL op 1 november 2011 
De mogelijkheden te onderzoeken om ook mensen met een inkomen tot 120 % te betrekken bij het ruimhartig 
armoedebeleid en de raad bij de Voorjaarsnota hierover te informeren. Hierbij ook de overweging mee te nemen 
om aan te sluiten bij de Alkmaarpas en deze uit te breiden met activiteiten in de gemeente Bergen. 
Stand van zaken. 
Het streven is om in de eerste helft van 2013 een stuk aan te leveren aan uw raad. 
 
8. Bouwaanvragen niet meer van rechtswege 
Motie 7 door CDA op 1 november 2011 
Ervoor te zorgen dat met ingang van 2012 tenminste 95% van alle bouwaanvragen binnen de gestelde termijn 
worden afgehandeld en dat de raad via de daartoe geëigende documenten van de resultaten op de hoogte wordt 
gehouden.  
Stand van zaken. 
Goede managementinformatie geeft optimale sturingsmogelijkheden. In het jaar 2012 zijn er geen vergunnin-
gen van rechtswege verstrekt. Het verzoek is om deze motie af te voeren.  
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9. Vaststellen Landschap Ontwikkeling Plan Financiering LOP project herstel duinrellen 
Amendement K door VVD en GL op 10 november 2011 
Toevoegen laatste beslispunt: 
Waarbij voor het project P4, het verhogen en herstellen van duinbeken in de binnenduinrand, uitsluitend voor de 
categorie van de niet onder de schouwplicht vallende lopen, voor het herstel en beheer, onder aftrek van even-
tuele bijdragen van derden, middelen worden aangewend. 
Stand van zaken. 
Het project P4 is gestart in 2012. In het tweede kwartaal van 2013 wordt een studie naar de kansen voor herstel 
van duinrellen afgerond. Uw raad wordt op de hoogte gesteld van de resultaten.  
 
10. Overdracht afvalbeheer aan de HVC. Voorwaarden inzamelen met zijladers 
Motie 2 CDA en GL op 15 december 2011 
Voordat er investeringen worden gedaan ter invoering van het werken met zijladers met een overzicht te komen 
van kosten alsmede de voor- en nadelen, op basis waarvan de raad eventueel kan besluiten om alsnog niet over 
te gaan op deze werkwijze 
Stand van zaken 
In het jaarplan van 2013 zijn geen investeringen opgenomen voor zijladers. Wij verwachten dat in 2014 de keuze 
aan de orde komt. Alvorens het besluit wordt genomen óf er wordt overgegaan tot zijladers, wordt de Raad in de 
discussie betrokken 
 
11. Overdracht afvalbeheer aan de HVC. Voorstel invoering van gedeeltelijke diftar t.a.v. de afvalstoffenhef-
fing 2013 
Motie 4 PvdA op 15 december 2011 
Bij het vaststellen van de tarieven voor afvalstoffenheffing voor 2013 een bepaling op te nemen dat meerper-
soonshuishoudens de mogelijkheid krijgen om een kleine grijze rolcontainer (140 liter) te gaan gebruiken en 
daarvoor een lagere heffing krijgen opgelegd. 
Stand van zaken 
In het derde kwartaal van 2013 worden in de gehele gemeente nieuwe rolcontainers afgegeven die voorzien zijn 
van een chip (Container Management Systeem, CMS). Daarbij wordt aan bewoners worden gevraagd naar welke 
rolcontainer hun voorkeur uitgaat. Of de keuze voor een kleinere rolcontainer dan ook kan leiden tot een lagere 
afvalstoffenheffing, dit behoeft nadere bestudering. 
 
12. Dierenwelzijnsbeleid 
Motie 2 VVD en Gemeentebelangen op 8 maart 2012 
Om voor 1 oktober 2012 een startnotie dierenwelzijnsbeleid in regionaal verband aan de raad voor te leggen 
teneinde op basis daarvan, voor 1 maart 2013 tot een beleidsvoorstel dierenwelzijn te komen. 
Stand van zaken 
Het college heeft op 16 oktober 2012 de startnotitie vastgesteld. De uitvoer van de startnotitie ligt op schema. 
Het beleidstuk wordt voor de raad van november 2013 aangeboden.  
 
13. Reconstructie Heereweg fase 2 
Motie 5 door PvdA, mede ondertekend door D66 en CDA op 15 mei 2012 
De slechte bereikbaarheid en de overlast voor de bewoners en de ondernemers zo kort mogelijk moet duren; om 
dit mogelijk temaken in de opdrachtformulering van de werkzaamheden op te nemen dat het werk uitgevoerd 
moet worden in de periode van 1 september tot 15 december2012. Hierbij te bepalen dat de werkzaamheden 
kunnen plaatsvinden. 
Stand van zaken: 
Deze motie is, via een memo, beantwoord en naar uw raad gestuurd. Het voorstel is om deze motie af te voeren. 



Jaarstukken 2012 
 

146 

14. Samenwerkingsovereenkomst ruimtelijke kwaliteitsbouwstenen Camperduin Visie ontwikkeling Cam-
perduin 
Motie 1 door VVD, GroenLinks, CDA en D66 
Dit najaar in overleg met de inwoners en ondernemers in het buurtschap te komen tot een gedragen procesvoor-
stel voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in relatie tot de hierboven genoemde zandige 
versterking van de kust. In dit procesvoorstel expliciet aandacht te besteden aan de vraag of een koppeling van 
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het buurtschap met de ontwikkelingen in de Harger- en Pettemerpol-
der wenselijk is; de gemeenteraad voor 1 januari 2013 te informeren over dit procesvoorstel; in 2013 een ge-
biedsproces te starten om met inwoners en ondernemers in het gebied te komen tot een beschrijving van het 
gebied na afronding van de zandige versterking van de kust; indien hiervoor middelen nodig zijn naast het regu-
liere budget RO bij de begrotingshandeling 2013 te komen met een dekkingsvoorstel voor deze aanvullende 
middelen. 
Stand van zaken: 
Dit voorstel wordt ontwikkeld. Er heeft op 21 december 2012 een bijeenkomst met uw raad plaats gevonden. 
Aan de hand van de toen gemaakte afspraken worden met de griffier de vervolgstappen bepaald. 
 
15. Grof huisvuil als bouw en sloopafval 
Motie 1 door Gemeentebelangen op 4 oktober 2012 
Onderzoeken of ook in Bergen een geringe hoeveelheid bouw- en sloopafval en dergelijke op de brengdepots 
kan worden aangeboden. Indien dit het geval is zo spoedig mogelijk te effectueren. 
Stand van zaken:  
Het afgeven van bouw- en sloopafval op de brengdepots blijkt niet te passen binnen de geldende vergunningen. 
De daarmee gepaard gaande geluidsoverlast is van dien aard dat het onmogelijk is om aan de voorwaarden te 
voldoen. Inmiddels is het afleveren van B-hout (beschilderd hout) wel mogelijk geworden. Het wachten was op 
perscontainers, waarmee ruimte op de depots werd gecreëerd voor de containers voor B-hout. Het verzoek is 
deze motie af te voeren. 
 
16. Het vaststellen van de nieuwe wateroverlaststrategie 
Amendement A door D66 op 4 oktober 2012 
Besluit onder 3 na ‘handhaven’ doorhalen: ‘en middels betimmering zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken’. 
Het feit dat de hemelwaterlozingspijp slechts 2 maanden van het jaar zichtbaar is en de kosten, volgens opgave 
tijdens de commissievergadering, ongeveer 30.000 euro bedragen, de investering in het kader van ‘zuinig met 
geld omgaan’ niet moet worden gedaan. 
Stand van zaken: 
Het amendement is verwerkt in het besluit. Het voorstel is om dit amendement af te voeren. 
 
17. Fietspad naar Bergen aan Zee 
Motie 3 door Gemeentebelangen op 1 november 2012 
Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een voldoende breed fietspad te maken vanaf het centrum van 
Bergen tot aan de Franschman. Bij dit onderzoek een variant te betrekken waarbij een gescheiden fietspad aan 
weerszijden van de Eeuwigelaan wordt gerealiseerd. 
Stand van zaken: 
In de loop van 2013 wordt een notitie opgesteld over het fietsenbeleid. Deze motie wordt hierin meegenomen. 
De notitie wordt voorafgegaan aan een startnotitie. Deze wordt in de raad van april behandeld.  
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18. Vaststellen programmabegroting 2013. Uitgangspunten herinrichting 
Motie 4 door Gemeentebelangen op 1 november 2012 
Het beleidsplan wegbeheer uit 2007 te actualiseren en met de gehanteerde uitgangspunten aan de raad voor te 
leggen. 
Stand van zaken: 
De uitvoering van deze motie is opgenomen in de planning voor 2013.  
 
19. Vaststellen programmabegroting 2013. Informatie naar burgers betreffende projecten en werkzaamhe-
den 
Motie 6 door Gemeentebelangen op 1 november 2012 
De website zodanig in te richten dat onder het hoofdstuk ‘Projecten’ tevens de actuele en toekomstige plan-
nen/werkzaamheden worden aangegeven. De informatie overzichtelijk weer te geven over een tijdsperiode van 
drie jaar. 
Stand van zaken: 
Deze toevoeging is in de eerste helft van februari 2013 op de website opgenomen.  Het verzoek is deze motie af 
te voeren. 
 
20. Vaststellen programmabegroting 2013. Ontwikkelen specifiek fietsbeleid 
Motie 8 door VVD op 1 november 2012 
Zo spoedig mogelijk specifiek fietsbeleid te ontwikkelen dat recht doet aan het groeiende fietsgebruik. Dit fiets-
beleid vervolgens in visies en bestemmingsplannen te implementeren, zodat er een goede sturing in het Bergen-
se van deze verkeersstroom kan ontstaan. 
Stand van zaken: 
In de loop van 2013 wordt een notitie opgesteld over het fietsenbeleid. Deze motie wordt hierin meegenomen. 
De notitie wordt voorafgegaan aan een startnotitie. Deze wordt in de raad van april behandeld.  
 
21. Vaststellen programmabegroting 2013. Bestemming opbrengst verkoop gemeentegrond ten behoeve 
van financiële ondersteuning sociale woningbouw in de gemeente Bergen 
Motie 9 door CDA op 1 november 2012 
In 2013 een bedrag van 372.000 euro te storten in het revolving Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten (SVn) waardoor beleidsregels kunnen worden ontwikkeld om starters op de woningmarkt tegemoet 
te kunnen komen bij het kopen van een woning. Genoemd te storten bedrag zal daarbij in mindering dienen te 
worden gebracht op de reserve Sociale woningbouw van 704.000 euro waarmee een verstoring van de Grex voor 
‘Mooi Bergen’ wordt voorkomen en alsnog de speciale gedachte achter de motie van oktober 2009 worden ge-
eerbiedigd. 
Stand van zaken: 
De uitvoering van de motie vindt op dit moment plaats. De beleidsregels worden  in het eerste halfjaar van 2013 
voor bespreking in de raad aangeboden.  
 
22. Vaststellen programmabegroting 2013. Huisvesting door middel van Collectie Particulier Opdrachtge-
verschap (CPO) 
Motie 10 door D66 op 1 november 2012 
Initiatieven met betrekking tot CPO te ondersteunen en hiermee een bijdrage te leveren aan het realiseren van 
goede en betaalbare woningen voor starters in de gemeente Bergen. Voorwaarden scheppen om te komen tot 
het planologisch mogelijk maken en het beschikbaar stellen van betaalbare bouwlocaties (sociale koop) binnen 
de gemeente Bergen, waardoor Bergense jongeren, c.q. jonge gezinnen de mogelijkheid krijgen hun eigen huis 
te bouwen. 
Stand van zaken: 
Dit wordt meegenomen in de discussie over de regionale en lokale woonvisie. 
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23. Duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidslening VVE 
Amendement A door VVD en GroenLinks op 8 november 2012 
Het college te mandateren de regeling zoals opgenomen in de ‘Verordening Duurzaamheidsleningen particulier 
en Duurzaamheidslening VVE’ uit te breiden naar MKB bedrijven. 
Stand van zaken: 
Het college voert deze opdracht uit op het moment dat deze mogelijkheid ontstaat. Het voorstel is om dit 
amendement af te voeren. 
 
24. Vaststellen structuurvisie Bergen aan Zee. Kleinschalige dag- en nachtverblijf 
Amendement C door Gemeentebelangen op  8 november 2012 
In Bergen aan Zee ontbreekt de mogelijkheid voor kleinschalig verblijf in campers of trekkershutten. Onderzocht 
zal worden op welke wijze en op welke locaties dergelijke voorzieningen gerealiseerd zouden kunnen worden. 
Stand van zaken: 
Het amendement wordt opgenomen in de uitvoeringsparagraaf. Het voorstel is om dit amendement af te voe-
ren. 
 
25. Instemming met zienswijzen begroting 2013 WNK. Opdrachtverlening gemeenten aan WNK 
Motie 1 door VVD op 13 december 2012 
Ondersteunt de zienswijze van het college en vraagt nadrukkelijke aandacht bij de deelnemende gemeenten om 
de gemaakte afspraken na te komen teneinde WNK bedrijven in de gelegenheid te stellen een sluitende begro-
ting te realiseren. 
Stand van zaken: 
In het traject om te komen tot een regionale samenwerking op het gebied van sociale zaken en het vraagstuk 
wat dit betekent voor het WNK wordt door de portefeuillehouder de aangenomen motie van uw raad inge-
bracht. In het definitieve raadsvoorstel over deze regionale samenwerking dient ook opgenomen te zijn welke 
positie het WNK gaat innemen ten opzichte van de mogelijk te vormen ISD. Het voorstel is om deze motie af te 
voeren. 
 
26. Instemming met zienswijzen begroting 2013 WNK. Ontwikkelingen rondom het WNK 
Motie 2 door D66 op 13 december 2012 
Aan het WNK en binnen de PORA Sociale Zaken van de Regio Alkmaar duidelijk te maken dat de Raad van Ber-
gen nog geen definitief besluit heeft genomen over de samenwerking met de sociale diensten; 

- geen opdracht heeft gegeven de re-integratieafdeling van het WNK onder te brengen bij de in oprichting 
zijnde regionale sociale dienst; 

- in het kader van de mogelijke ontvlechting van het WNK bedrijf de alternatieven met onderbouwing 
voorgelegd wil krijgen, met name daar waar het de re-integratie afdeling betreft; 

(los van de vraag over de toekomst van de re-integratieafdeling van het WNK) binnen het verband van een regi-
onale sociale dienst gewaarborgd wil zien dat er een keuzemogelijkheid is voor het inzetten van de re-
integratie/participatiebudgetten bij verschillende re-integratieaanbieders. 
Stand van zaken:  
In het traject om te komen tot een regionale samenwerking op het gebied van sociale zaken en het vraagstuk 
wat dit betekent voor het WNK wordt door de portefeuillehouder de aangenomen motie van uw raad inge-
bracht. In het college van 15 januari heeft ons college ingestemd met het voorstel te blijven participeren in de 
regionale samenwerking op het gebied van sociale zaken onder bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden 
is dat de (financiële) effecten van de herstructurering WNK worden betrokken in het totale financiële kader van 
de samenwerking. Dit standpunt is in het PORA Sociale Zaken van 16 januari ingebracht. In het definitieve raads-
voorstel over deze regionale samenwerking dient ook opgenomen te zijn welke positie het WNK gaat innemen 
ten opzichte van de mogelijk te vormen ISD en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Het voorstel is om 
deze motie af te voeren. 
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27. Vaststellen belastingverordeningen 2013. Verordening op de heffing en de invordering van OZB 2013 
Motie 3 door Gemeentebelangen op 13 december 2012 
Het teveel ontvangen aan OZB in 2013 terug te geven door dit te verrekenen in het percentage van 2014. Voor de 
jaren hierna dit systeem te handhaven met dien verstande dat ook eventuele tekorten verrekenbaar worden in 
het omslagpercentage. 
Stand van zaken:  
Bij het behandelen van de perspectiefnota 2014 komt een raadsvoorstel hoe hieraan invulling wordt gegeven. 
 
28. Uitwerking tweede supermarkt plandeel Winkelhof, Schoorl Klopt. Haalbaarheid tweede parkeerlaag 
Motie 6 door GroenLinks op 18 december 2012 
Roept het college op om met de ontwikkelaars van de supermarktlocatie in Schoorl de economische haalbaar-
heid van een tweede parkeerlaag serieus te onderzoeken. 
Stand van zaken:  
De onderzoeken worden op dit moment uitgevoerd. Voor het zomerreces wordt een avond belegd waarin uw 
raad, de klankbordgroep en deskundigen in discussie kunnen gaan over de uitkomsten. Een en ander gelijkend 
aan de sessie van 14 november 2012 over de tweede supermarkt in Schoorl.  
 
29. Vaststellen belastingverordeningen 2013. Belastingverordening 2013 
Amendement A door VVD op 13 december 2012 
Verordening ontroerende zaakbelasting 2013: 
Wijzigen: (percentage van de heffingsmaatstaf). Artikel 6 lid 1, b1, voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot 
woning dienen, in 0.103%. 
Stand van zaken:  
Deze wijziging is verwerkt in de verordening voor 2013. Het voorstel is om het amendement af te voeren.  
 
30. Vaststellen legesverordening 2013 en de daarbij behorende tarieventabel. Legesverordening 2013 
Amendement C door VVD op 18 december 2012 
Wijziging tarieven: 
 
Raadsstukken 
1.7.2.2.3. 1 commissie  130,00 
1.7.2.2.4. alle commissies 233.75 
 
 
Marktstandplaats 
1.14.1  1 dag  17.00 
  1 week  26.00 
  1 maand 51.50 
  ½ jaar  86.00 
  1 jaar  172.50 
 
Aanvraag inrichten invalidenparkeerplaats 
1.19.4    186.22 
Stand van zaken:  
De tarieven zijn, overeenkomstig het raadsbesluit, verwerkt in de tarieventabel leges 2013. Het voorstel is om het 
amendement af te voeren. 
 
31. Vaststellen publiek programma van eisen MOB complex Bergen. Sociale Woningbouw 
Amendement F door VVD en GroenLinks op 18 december 2012 
Beslispunt 1., aan te vullen onder ‘Ruimtelijke en functionele eisen’. Nieuwbouw met de functie wonen is moge-
lijk indien wordt voldaan aan de volkshuisvestingnorm van de gemeente Bergen (30% in cat1, 10% in cat 2 en 
60% vrije sector). Het PPvE hierop aan te passen. 
Stand van zaken:  
Het amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om dit amendement af te voeren. 
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32. Vaststellen publiek programma van eisen MOB complex Bergen. Sanering natuurgebieden 
Amendement G door CDA op 18 december 2012 
Onder beslispunt 1 (aanvulling PPvE versie d1) toevoegen: 
Aan te vullen onder ‘Ontwikkelingsvisie’: voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de DLG worden de 
gebieden waar natuurontwikkeling is voorzien, gesaneerd.  
Stand van zaken: 
Het amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om dit amendement af te voeren. 
 
33. Vaststellen bestemmingsplan Nieuw Kranenburg 2012. Bestemming ‘trambaan’ 
Amendement I door Gemeentebelangen op 18 december 2012 
Toe te voegen aan de Oplegnotitie Museum Kranenburg: Het donkergroene plangebied met codering G en aan-
gegeven bestemming nlw wordt niet in dit bestemmingsplan opgenomen. De voor dit plandeel (voormalige 
trambaan) bestemming ‘verkeer’ blijft in het vigerende bestemmingsplan Bergen Zuid gelden. 
Stand van zaken: 
Het amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om dit amendement af te voeren. 
 
34. Tweede supermarkt in project Schoorl Klopt 
Amendement L door CDA op 18 december 2012 
Het besluit als volgt aan te vullen met: In het centrum van Schoorl wordt als onderdeel van project Schoorl Klopt 
een tweede volwaardige service supermarkt met een omvang van 1200 m2 winkelvloeroppervlak in plandeel 
Winkelhof planologisch mogelijk gemaakt. 
Stand van zaken: 
Het amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om dit amendement af te voeren. 
 


