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Notitie Voorzieningen- activiteiten-,
accommodatiebeleid

Op zoek naar geluk

Notitie voorzieningen-, activiteiten,- accommodatiebeleid
Ten behoeve van de presentatieavond voor de raad op 4 februari en 9
juni 2016.
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Aanleiding
In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘De gemeente zijn we samen!’ is de ambitie van de coalitie met
betrekking tot het gebruik van accommodaties opgenomen: ‘De gemeente wil vitale en
toekomstbestendige dorpen en kernen. Doel van de coalitie is het gebruik van de bestaande
accommodaties optimaliseren. Accommodaties afstoten is daarbij ook een optie. Bergen, Egmond en
Schoorl behouden minimaal de volgende vijf basisvoorzieningen:






Sportgelegenheden;
Een basisschool;
Een afval breng voorziening;
Een plek voor de jeugd;
Een bibliotheekvoorziening’.

Naar aanleiding van deze ambitie is nagedacht op welke wijze de in het coalitieakkoord geformuleerde
ambitie ingevuld kan worden.
Inwoner centraal; op zoek naar geluk.
Met de decentralisaties is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot aantal nieuwe taken.
Hierbij zetten we in op passende voorzieningen. Ons werk is gericht om ervoor te zorgen dat onze
inwoners gelukkig kunnen zijn.
Geluk is een toestand van algehele tevredenheid, het ontbreken van verlangen, een mindset van
genoeg. Wij streven en werken naar een toestand van tevredenheid van onze inwoners.
Onze inwoners staan centraal. Bij voorzieningen in onze gemeente gaan we uit van de
inwonersbehoefte. Wij bieden ruimte voor initiatieven en helpen daar waar nodig bij de realisatie van
voorzieningen.
Maatschappij verandert
Onze maatschappij verandert. De gemeente Bergen kent naast vergrijzing en ontgroening nog een
aantal andere trends. Deze trends en ontwikkelingen maken ook dat behoefte veranderen. Daarom
wordt de herijking en het nieuwe beleid voor voorzieningen opgesteld vanuit deze behoefte. Het beleid
wordt opgesteld vanuit de wetenschap dat de behoefte constant verandert. Centrale vraag is: ‘Wat
hebben onze inwoners nodig om nu en in de toekomst in hun dorp gelukkig te zijn?’
Gevolg daarvan is dat onze werkwijze ook verandert. Is dat eng? Nee want in het verleden hebben we al
verschillende veranderingen vorm gegeven: bijvoorbeeld vuilnisstort, verbranding, scheiden bij de bron,
of decentralisaties in sociaal domein; van zorgen voor naar zorgen dat …..
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Kunnen we dit altijd meetbaar doen?
In het accommodatiebeleid (2011) stonden de accommodaties centraal. Het accommodatiebeleid ging
uit van kengetallen op basis van landelijke normen, om op deze wijze een objectief afwegingskader voor
beleidskeuzen te maken.
Door uit te gaan van de behoefte van onze inwoners wordt meer invulling gegeven aan de lokale
diversiteit, en eigenheid van onze dorpen. Het gevolg van deze couleur locale is dat het afwegingskader
op een andere manier wordt ingevuld.
Van een objectief afwegingskader werken we meer naar een subjectief motivatie(politiek). Wij
motiveren waarom we een subjectieve keuze maken: bijvoorbeeld: wij vinden het belangrijk dat er een
zwembad is, dat er ontmoetingspunten zijn, het bijdraagt aan een gezond leven of de sociale
samenhang , en daarom hebben wij er dit bedrag voor over.
Kaders en uitgangspunten
Kunnen we dan in het beleid rondom voorzieningen/activiteiten en de daarbij behorende ruimte dan
zonder kaders of zijn er wel uitgangspunten/kaders te stellen? Dat is niet zo. Willekeur moet worden
voorkomen. Maar dat betekent niet dat we met elk initiatief op gelijke wijze hoeven om te gaan. De rol
van onze inwoner en onze organisatie verandert. Op welke wijze kunnen we initiatieven stimuleren en
mogelijk maken?
Op 4 februari 2016 is er een raadspresentatie bijeenkomst geweest. Hier is gevraagd wat het standpunt
is van onze raad. Kan de raad zich vinden in de gekozen koerswijziging? Kan de raad kaders en
uitgangspunten meegeven?
De raad vindt het moeilijk om gelijk op basis van een nieuwe koers uitgangspunten en kaders mee te
geven. Ze willen dit nader overwegen en nogmaals binnen de fractie en met elkaar kunnen bespreken.
Afgesproken is dat de raad de kernenkaart van Bergen krijgt, de met de uitkomsten van 4 februari
aangevulde notitie en de presentatie.
Kaders/ uitgangspunten:
-

-

-

De in het coalitieakkoord opgenomen basisvoorzieningen zijn een uitgangspunt. Bergen,
Egmond en Schoorl houden de basisvoorzieningen: sportgelegenheden, een basisschool, een
afvalbreng voorziening, een plek voor de jeugd en een bibliotheekvoorziening.
We kijken samen met onze inwoners naar de toekomst. Door onze raad is gevraagd of er al een
behoeftepeiling geweest onder de inwoners. De vraag is hoe dit moet worden ingestoken. We
willen de vraag van onze inwoners centraal stellen. Waar nu misschien geen vraag is, is deze in
de toekomst misschien wel.
Voor sommige onderwerpen is echter duidelijk wat de vraag wordt, bijvoorbeeld voor scholen
en zorgcentra (demografische ontwikkeling is hierin leidend).
Zo goed mogelijk benutten van de huidige accommodaties.
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-

-

-

Wat zijn de eigen mogelijkheden van onze inwoners en dorpen. In welke fase van ontwikkeling
wordt een idee gepresenteerd, is er draagvlak voor een idee, zijn de financiën geregeld?
Gemeente moet zorgen voor verbinding tussen verschillende partijen.
Op welke wijze helpen wij? Wij zorgen dat de verschillende partijen om tafel komen. Het kan
zijn dat door overleg met betrokkenen de oplossing voor het ene dorp anders uitpakt dan voor
het andere dorp.
Initiatieven vanuit de buurt die innovatief zijn en inspelen op wat onze inwoners zien als
voorziening/activiteit worden ondersteund. De gemeente faciliteert en bemiddelt waar nodig.
We proberen dingen uit. Soms is niet op voorhand duidelijk of een initiatief het beoogde effect
bereikt. Door ontwikkelingen uit te proberen, leren onze inwoners en wij als gemeente. Soms
zullen initiatieven weer stranden en soms doorontwikkelen. Soms komen ontwikkelingen te
vroeg.
Trends en ontwikkelingen waarvan wij als overheid zien dat ze op termijn effect hebben op het
geluk van onze inwoners agenderen wij.

Wat hebben we allemaal?
Om een beeld te krijgen van de behoefte van onze inwoners is het belangrijk dat we een beeld krijgen
van de voorzieningen/activiteiten per kern. Hiertoe moeten we een overzicht maken van de
voorzieningen/activiteiten en de ruimte die ze gebruiken (accommodaties). Dit kan door alle activiteiten
weer te geven in een kernenkaart. Hierin nemen we de voorzieningen/ activiteiten per kern op, om te
kijken of ergens aanbod ontbreekt.
Is er een probleem?
Omdat er vragen zijn vanuit de raad over een aantal locaties in Bergen en omdat er voor Bergen een
aantal vraagstukken rondom ontwikkelingslocaties is, is er een kernenkaart van Bergen gemaakt. Dit om
inzichtelijk te maken welke vraagstukken er in Bergen gelden. De kernenkaart van Bergen laat een groot
scala aan activiteiten en voorzieningen zien. Deze activiteiten zijn redelijk door het dorp Bergen
verspreid. Naar het zich nu laat zien kampen we niet met een tekort aan ruimte, mogelijk teveel. Per
locatie spelen specifieke zaken. Een generiek beleid lijkt dan ook niet gepast. Echter onze raad komt
voor keuzes te staan en welke uitgangspunten gelden hierbij?
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