
korte uitleg spreadsheet:

Tabblad: Waarom Ombuigen.

In tabblad "Waarom ombuigen" wordt getoond wat de grootste nadelen zijn die samen met 

het verwachte saldo na de raadsvergadering van 25 september 2014 leiden tot de 

benodigde ombuigingen. Zie daarvoor het gele kader.

Tabblad: Saldo na begroting 2015 

Hier wordt het verwachte begrotingssaldo na verwerking van alle door het college 

voorgestelde mutaties getoond. Verder worden er nog een aantal onzekerheden benoemd 

waarvan nog niet zeker is of ze zich voordoen en wat dan eventueel de financiële 

consequenties zijn.

tabblad: Fin mut omb college voor raad

In dit tabblad staan alle financiele mutaties die door het college worden voorgesteld en zijn 

overwogen.

In kolom BK wordt met J of N aangegeven of de betreffende mutatie wordt meegeteld in 

de berekening van het Begrotingssaldo na Begroting 2015 (zie zwarte regel in rij 7).
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Waarom ombuigen? 

2014 2015 2016 2017 2018

Begrotingssaldo na raadsvergadering 01-07-2014 500 V 267 V 195 V 223 V 88 N

Definitief vaststellen subsidie onderwijsachterstanden, 

schooljaar 2012-2013

6 V 0 0 0 0 B&W 08-07-14

Aframen (deel)krediet 2590/2591 tbv nwe strandpost 0 0 2 V 2 V 2 V B&W 15-07-14

Extra huurinkomsten indexatie gymlokalen 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V B&W 02-09-14

Oneigenlijk grondgebruik Schoorl plan Oost 0 0 0 30 N 30 N B&W 09-09-14

Brandweer regionalisering 0 249 N 242 N 248 N 257 N Raad 25-09-14

Tussentijdse rapportage 2014 raad 11 N 24 N 3 V 21 N 68 N Raad 25-09-14

Tussentijdse rapportage 2014 gevolgen meicirculaire 2014 70 N 297 N 266 N 294 N 183 N Raad 25-09-14

verwacht saldo na raadvergadering 25-09-2014 428 V 300 N 305 N 365 N 621 N

Waarom ombuigen? (Grootste nadelen uit begroting 2015) 2014 2015 2016 2017 2018

nb  Coalitieakkoord geen stijging parkeergelden 0 84 N 79 N 74 N 95 N

nb  Colaitieakkoord geen stijging OZB 0 159 N 162 N 166 N 170 N

nb  Stelpost vermindering parkeerinkomsten schoorl klopt 0 0 0 90 N 90 N

nb  Stelpost vermindering parkeerinkomsten mooi bergen 0 0 0 85 N 85 N

aut  tekort huishoudelijke hulp 0 533 N 533 N 533 N 533 N

aut  aframing parkeerboeten 0 130 N 130 N 130 N 130 N

aut  (nieuwe wettelijke Taken Nationale Bewegwijzeringdienst 0 45 N 35 N 35 N 15 N

Begrotingssaldo na alle bovenstaande 428 V 1.251 N 1.244 N 1.478 N 1.739 N
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Financiële mutaties BGR 2015 2015 2016 2017 2018

A           Begrotingssaldo stand na raad 25-09-14 300.000 N 305.000 N 365.000 N 621.000 N

totaal mutaties voordelen begroting 2015 1.512.235 V 1.576.106 V 1.798.420 V 2.183.112 V

totaal mutaties nadelen begroting 2015 1.206.930 N 1.121.103 N 1.209.345 N 1.261.342 N

B          Totaal saldo alle mutaties begroting 2015 305.305 V 455.003 V 589.075 V 921.770 V

C = A+B        Begrotingssaldo na Begroting 2015 5.305 V 150.003 V 224.075 V 300.770 V
Bij verhoging van uitgaven of inkomsten hieronder een plus + bedrag invullen.


Bij vermindering van uitgaven of inkomsten hieronder een min - bedrag invullen.
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Starten op nieuw regel (harde return in Word) is in Excel;  Alt Enter

I/

S

2015 v/n 2016 v/n 2017 v/n 2018 v/n Ombuiging 

verwerken in 

saldo? J/N

- - - mutaties raadsbevoegheid

.1 1 61401100 Reddingsbrigades U - R omb Taakstelling Reddingsbrigade

Het college legt de reddingsbrigade een taakstellende ombuiging op van structureel € 

50.000,- per jaar met ingang van 2016. In 2015 wordt onderzocht wat de 

consequenties hiervan zijn.

S -50.000 V -50.000 V -50.000 V J

.1 2 66110200 Sociale werkvoorziening U 42460 Bijdrage aan 

gemeenschappelijke 

regeling

R aut WNK (participatiewet)

Voor 2015 wordt door het WNK transitiekosten gevraagd. Ten opzichte van het extra 

gevraagde budget in de PPN 2015 is de fasering verschoven. Hiervoor zijn er kosten 

doorgeschoven naar 2015 en 2016. Vooralsnog laten we de huidige gemeentelijke 

bijdrage in tact. Het nieuwe verdienmodel van WNK moet zich nog bewijzen. Bij de 

programmabegroting van 2017 wordt bezien of de bijdrage kan worden verlaagd.

S 46.800 N 7.500 N 0 0 J

.2 2 66220100 Wet Maatschappelijke 

ondersteuning

U 42380 Overige sociale 

verstrekkingen in natura aan 

pers.

R aut Tekort op uitgaven huishoudelijke hulp naar aanleiding van daling inkomsten

Met ingang van 2015 worden we € 734.000 gekort op budget huishoudelijke hulp 

waarvan € 201.000  kan worden opgevangen binnen huishoudelijke hulp door 

vermindering van de aanvragen. Blijft over een tekort van € 533.000,- dat niet binnen 

huishoudelijk hulp kan worden opgevangen. 

S 532.880 N 532.880 N 532.880 N 532.880 N J

.3 2 66520100 Uitvoering WMO - 

woonvoorzieningen

U 42310 Vergoedingen krachtens de 

WMO

R aut Daling uitgaven toegekende woonvoorzieningen 

In 2014 zien we een daling van het aantal toegekende woonvoorzieningen. Een van de 

oorzaken is gelegen in het invoeren van de eigen bijdrage. 

Daling van uitgaven circa € 51.000,-(V) en vermindering van eigen inkomsten 

vanwege minder aanvragen circa € 10.000,- (N) is per saldo € 41.000,- (V).

S -41.190 V -41.190 V -41.190 V -41.190 V J

.4 2 65300100 Binnensportaccommodatie

s

U 20 Overige niet in te delen 

lasten

R omb Aanpassen stelpost dekking kapitaallasten sporthal Egmond aan Zee

In de begroting  staat nu een stelpost opgenomen als dekking voor toekomstige 

kapitaallasten voor de sporthal in Egmond aan Zee, uitgaande van start bouw 2015 en 

in gebruik name in 2016. Op dit moment wordt gesproken over drie verschillende 

mogelijkheden: Renovatie sporthal, nieuwbouw (eenvoudige sporthal) en  nieuwbouw 

sporthal opgaand in landschap. Uitgaande van de duurste variant sporthal opgaand in 

landschap kan er minimaal het volgende worden afgeraamd. 2016 € 21.000,- en vanaf 

2017 structureel € 40.000,- uitgaande van afschrijvingstermijn bouwsom 74% 40 jr. en 

26% 20 jr.

S 0 21.000 N -40.000 V -40.000 V J

.5 2 67140100 Basisgezondheidszorg U 42460 Bijdrage aan 

gemeenschappelijke 

regeling

R pi Hogere bijdrage aan GGD

Hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling op basis van de GGD begroting 

2015.

S 3.122 N 3.122 N 3.122 N 3.122 N J

.1 3 60030800 Producten digitaal loket U 33310 Aanneemsommen R nb Continuering project dienstverlening

Extra kosten benodigd om project Bergen op weg naar de top in dienstverlening in 

2015 voort te zetten. Doorontwikkeling van digitale dienstverlening kost geld en de 

missie geeft aan "dicht bij de burger en digitaal waar het kan en fysiek waar het 

I 60.000 N J

.1 4 62150100 Opbrengst parkeergelden 

(incl.wegsleepregeling)

I 34050 Parkeergelden R nb Coalitieakkoord; Geen stijging parkeertarief 2015 ten opzichte van 2014

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het parkeertarief in 2015 incidenteel niet 

verhoogd wordt ten opzicht van het vorig jaar. 

Dit leidt tot een structurele vermindering van begrote inkomsten omdat in de 

begroting voor 2015  een stijging van € 0,05 per uur was opgenomen.

S -84.000 N -79.000 N -74.000 N -95.542 N J

.2 4 62150100 Opbrengst parkeergelden 

(incl.wegsleepregeling)

I 1 Niet in te delen baten R nb Schoorl klopt! Stelpost afname parkeerinkomsten door parkeergarage

Als Schoorl klopt! wordt gerealiseerd en de parkeergarage met ingang van 2017 

gebruikt kan worden, wordt circa € 90.000,- structureel minder aan parkeerinkomsten 

verwacht.

-90.000 N -92.000 N J
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.3 4 62150100 Opbrengst parkeergelden 

(incl.wegsleepregeling)

I 1 Niet in te delen baten R nb Mooi Bergen! Stelpost afname parkeerinkomsten door parkeergarage

Als op de Harmonielocatie een parkeergarage wordt gerealiseerd en de 

parkeergarage met ingang van 2017 gebruikt kan worden, wordt circa € 85.000,- 

structureel minder aan parkeerinkomsten verwacht.

-85.000 N -87.000 N J

.4 4 62150200 Opbrengst parkeerboeten I 34055 Parkeerboetes R aut Daling opbrengsten parkeernaheffingen van € 400.000,- tot € 270.000,-

Hiervoor zijn drie redenen namenlijk:

1. Verbetering van het parkeergedrag.

2. Invoering per 01-01-2014 van de dagkaart voor parkeren. Mensen die een dagkaart 

kopen kunnen geen naheffingaanslag krijgen aangezien ze niet te laat kunnen zijn.

3. Het belparkeren in de gemeente neemt toe. Wanneer mensen gebruik maken van 

het belparkeren komen ze ook niet te laat terug want ze melden zich pas af als ze 

terug zijn bij de auto.

S -130.000 N -130.000 N -130.000 N -130.000 N J

.5 4 68100200 RO algemeen U 33310 Aanneemsommen R nb Plankosten Schoorl Klopt 2015

Uitwerken plan ter voorbereiding van structuurvisie en grex.

Voor 2015 wordt er € 60.000,-(N) aan uitgaven begroot en € 40.000,- (V) aan 

inkomsten zijnde de doorbelasting van plankosten aan de initiatiefnemer(s). Per saldo 

€ 20.000,- (N) plankosten voor de gemeente. 

Voor 2016 staat € 30.000,- (N) aan uitgaven voor plankosten opgenomen.

I 20.000 N 30.000 N J

.6 4 68100200 RO algemeen U 33310 Aanneemsommen R nb Plankosten Dorp en Duin 2015

Uitwerken plan ter voorbereiding van structuurvisie en grex.

Voor 2015 wordt er € 85.000,-(N) aan uitgaven begroot en € 60.000,- (V) aan 

inkomsten zijnde de doorbelasting van plankosten aan de initiatiefnemer(s). Per saldo 

€ 25.000,- (N) plankosten voor de gemeente. Voor 2016 staat € 40.000,- (N) aan 

uitgaven voor plankosten opgenomen.

I 25.000 N 40.000 N J

.1 5 62110100 Verkeer U 34330 Onderhoud en 

reparatiekosten

R aut Taken Nationale Bewegwijzeringdienst

Per 1-1-2015 zijn wij wettelijk verplicht onze bewegwijzering (ANWB borden) te laten 

registreren en op te laten nemen in het beheersysteem van de Nationale 

Bewegwijzeringdienst (NBD). Hiervoor is € 5.000 structureel nodig. 

Daarnaast voldoen onze borden niet meer aan de wettelijke onderhoudseisen. Uit het 

beheersysteem van de ANWB (Huidige beheerder) blijkt dat wij € 100.000 nodig 

hebben voor herstel en vervanging. Dit kan verdeeld worden over drie jaar, in 2015 

€40.000,- in 2016 € 30.000,- en in 2017 € 30.000,-. 

Om de borden vanaf 2018 in stand te houden is een bedrag van € 10.000 structureel 

nodig.

S 45.000 N 35.000 N 35.000 N 15.000 N J

.2 5 65800100 Speelplaatsen U 34330 Onderhoud en 

reparatiekosten

R omb Aframing onderhoud speelplaatsen

Het is mogelijk om het onderhoud op speelplaatsen wat te verminderen. Het 

noodzakelijke onderhoud kan plaatsvinden en de veiligheid komt niet in het geding. 

Gevolg is dat er mogelijk iets meer klachten kunnen komen.

S -2.500 V -2.500 V -2.500 V -2.500 V J

.3 5 actief nr 2567 #N/B U - R omb Aframing investering speelplaatsen

Volgens het speelplaatsenbeleidsplan wordt er in 2016 een speelplaats in Egmond a/d 

Hoef gerealiseerd. Er zijn uit de wijk tot nog toe geen verzoeken ingediend voor het 

realiseren van een speelplaats.

S -677 V -3.693 V -3.568 V J

.4 5actief nr 2646 #N/B U - R omb Aframing investering speelplaatsen

In Plan Oost is een tamelijk grote speelplaats aanwezig. Er is geen vraag naar een 

tweede speelplaats.

S -677 V -3.693 V J

.5 5 actief nr 2741 #N/B U - R omb Mogelijke aframing investering speelplaatsen

Volgens het speelplaatsenbeleidsplan wordt er in 2018 een speelplaats in Egmond a/d 

Hoef gerealiseerd omgeving Mossellaan. In de omgeving Mossellaan is het moeilijk 

om een veilige plek te vinden. Daarnaast zijn er vooralsnog geen verzoeken ingediend 

voor het realiseren van een speelplaats.

S -677 V J

.6 5 65600100 Beheer bomen en 

plantsoenen

U 34330 Onderhoud en 

reparatiekosten

R omb Aframing inboet/beplanting

Jaarlijks wordt er voor € 40.000,- aan beplanting ingeboet. Door dit met € 10.000,- te 

verminderen zullen de plantsoenen er wat rommeliger uit gaan zien. 

S -10.000 V -10.000 V -10.000 V -10.000 V J

.7 5 65600100 Beheer bomen en 

plantsoenen

U 34315 Advieskosten R omb Aframing advieskosten groen

Jaarlijks is er voor € 40.000,- aan advieskosten opgenomen. Het 

groenbeheerprogramma is voor een groot deel opgezet. Er kan € 10.000,- worden 

afgeraamd. 

S -10.000 V -10.000 V -10.000 V -10.000 V J

Aan raad 2014-09-09 begroting 2015 ombuigingen en mutaties  2 van 7   Fin mut omb college voor raad



Nr

.

P FCL (nr) Omschrijving FCL Inkomst

of

Uitgaaf

Ecl(nr) Omschrijving Ecl C/

R

Soort 

wijz.
Motivatie financiële mutatie 

Starten op nieuw regel (harde return in Word) is in Excel;  Alt Enter

I/

S

2015 v/n 2016 v/n 2017 v/n 2018 v/n Ombuiging 

verwerken in 

saldo? J/N

.8 5 62100100 Wegen en bermen U 61000 Kapitaallasten activamodule R omb Aframing investeringkrediet wegen (€200.000,-)

Jaarlijks € 200.000,- minder investeren in wegreconstructies. Hiermee lopen we de 

achterstand in wegonderhoud iets minder snel in.

S -5.417 V -23.234 V -40.651 V -57.688 V J

.9 5 - U - R aut Tariefberekening heffingen riool en afval 2015

Er worden meer uren aan het produkt baggeren toegerekend die weer voor 50% 

wordt doorberekend in het tariefrioolheffing. Daarnaast wat kleinere mutaties qua 

uren op de produkten afval en riool. Dit alles heeft een beperkt voordelig effect op het 

begrotingssaldo.

S -45.366 V -32.552 V -33.296 V -91.900 V J

.10 5 65600100 Beheer bomen en 

plantsoenen

U 34399 Aank.niet duurz.goed en 

dnst.vj

R omb Aframing groot onderhoud Bomen

Het is mogelijk om het groot onderhoud bomen met € 10.000,- te verminderen. 

Hierdoor kan er minder onderzoek aan bomen worden gedaan. Gevolg is dat bomen 

waarbij twijfel over de gezondheid is veel eerder gekapt worden.

S -10.000 V -10.000 V -10.000 V -10.000 V N

.11 5 65600100 Beheer bomen en 

plantsoenen

U 34330 Onderhoud en 

reparatiekosten

R omb Aframing maaien met schapen

Door maaien met schapen af te schaffen en weer machinaal te maaien kan er € 8.000,- 

worden afgeraamd.

S -8.000 V -8.000 V -8.000 V -8.000 V N

.12 5 65600100 Beheer bomen en 

plantsoenen

U 34330 Onderhoud en 

reparatiekosten

R omb Aframing inhuur schoffelwerk

Jaarlijks wordt er voor € 40.000,- aan schoffelwerk ingehuurd bij de WNK. Het is 

mogelijk om dit met € 10.000,- te verminderen zonder grote gevolgen voor de 

kwaliteit. 

S -10.000 V -10.000 V -10.000 V -10.000 V N

.13 5 62100100 Wegen en bermen U 34330 Onderhoud en 

reparatiekosten

R omb Mogelijke aframing ecologisch maaien buiten de bebouwde kom

Op dit moment worden de bermen buiten de bebouwde kom op ecologische wijze 

gemaaid. Door het ecologisch maaien af te schaffen val er 25 procent te bezuinigen. 

Gevolg is dat er geen bloemenbermen buiten de kom komen te staan en er geen 

vervolg wordt gegeven aan de motie "Blij met de bij".

S -32.000 V -32.000 V -32.000 V -32.000 V N

.14 5 62100100 Wegen en bermen U 34399 Aank.niet duurz.goed en 

dnst.vj

R omb Aframing wandelpaden netwerk

Er kan voor € 17.000,- worden bespaard door het wandelpaden netwerk Bergen-

Alkmaar-Heiloo niet meer in stand te houden.

De huidige afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst met Recreatie NH en ook 

onderdeel van regionale afspraken:

- Heiloo en Alkmaar betalen mee aan dit netwerk

- De regiogemeenten en Bergen betalen alleen mee aan het wandelnetwerk Noord-

Kennemerland. Omdat het netwerk van NKL aan het BAH netwerk is geknoopt, zijn 

ook de te betalen bedragen onderling verrekend. 

Het contract met RNH loopt tot en met 2015, het is de bedoeling om na 2015 

regionaal het onderhoud van beide netwerken op te pakken en hier de kosten van te 

verdelen onder de deelnemende gemeenten. Dat zou het moment zijn om de kosten 

van het beheer en onderhoud en de kosten die iedere gemeente betaalt, eventueel 

opnieuw te bekijken. 

Wellicht zijn er mogelijkheden de kosten te verlagen door samenwerkingsverbanden 

te zoeken met ondernemers of natuurorganisaties. Dat zou uitgezocht kunnen 

S -17.000 V -17.000 V -17.000 V N

.15 5 62111100 Straatmeubilair U 34330 Onderhoud en 

reparatiekosten

R omb Aframing beheerkosten watertafel

Door de watertafel op het Eymaplein volledig buiten gebruik te stellen kan er € 

10.000,- worden afgeraamd. 

S -10.000 V -10.000 V -10.000 V -10.000 V N

.16 5 65600100 Beheer bomen en 

plantsoenen

U 34330 Onderhoud en 

reparatiekosten

R omb Kerstbomen niet meer plaatsen

Het plaatsen van de kerstbomen kost € 6.000,-. Daarnaast heeft de 

ondernemingsvereniging aangegeven de verlichting in de kerstbomen niet meer te 

kunnen betalen, Deze kosten zijn in 2013 incidenteel gedekt uit andere budgetten. 

Indien niet gekozen wordt voor het stoppen met kerstbomen dient rekening 

gehouden te worden met kosten voor verlichting (€ 750,- per boom). 

S -6.000 V -6.000 V -6.000 V -6.000 V N
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.17 5 - - R omb 1. Gemeentewerven

Op dit moment zijn er drie gemeentewerven (Schoorl, Egmond, Bergen). Door deze 

gemeentewerven van 3 naar 1 centrale  gemeentewerf terug te brengen is het 

mogelijk om besparingen te realiseren. 

2. Afvalbrengstations

De afvalbrengstations van 3 naar 1 locatie terugbrengen om beter te voldoen aan het 

activiteitenbesluit waarin de gemeente verplicht wordt om 18 afvalstromen in te 

zamelen. Daarnaast worden hier besparingen door gerealiseerd.

N

.1 7 - U - R omb Incidentele aframing rentetoevoeging algemene reserve.

Vanwege het tekort in 2015 wordt voorgesteld om in afwijking van het door de raad 

vastgestelde beleid de rentetoevoeging aan de algemene reserve incidenteel af te 

ramen naar 1%.

S -192.544 V J

.2 7 69360100 Opbrengst 

toeristenbelasting

I 40110 Baten OZB gebruikers niet-

woningen

R omb Verhoging toeristenbelasting 

Het huidige tarief toeristenbelasting 2014 is € 1,45. Voor 2015 is een tarief nodig van € 

1,48 om de begrote opbrengsten 2015 te halen. Iedere € 0,01 cent extra verhoging 

zorgt voor circa € 12.590,- aan extra opbrengsten uitgaande van gemiddeld 1.259.000 

overnachtingen per jaar. Een extra verhoging van € 0,47 naar een tarief van € 1,95 

zorgt voor extra inkomsten van circa € 592.000,-.

S 592.000 V 604.000 V 616.000 V 628.000 V J

.3 7 69360100 Opbrengst 

toeristenbelasting

I 40110 Baten OZB gebruikers niet-

woningen

R omb Vrijstelling toeristenbelasting voor jeugdigen tot 18 jaar in georganiseerd educatief 

verband (scholen en verenigingen)

Deze vrijstelling voor kinderen tot 18 jaar geldt indien het verblijf plaatsvindt in 

georganiseerd educatief verband en onder leiding van een of meer meerderjarige 

begeleiders of leerkrachten. Naar verwachting gaat het om 1% van het aantal 

overnachtingen en dus de inkomsten.

S -25.000 N -26.000 N -27.000 N -28.000 N J

.4 7 - U - R omb Stelpost taakstelling inleveren loonkosten organisatiebreed

De organisatie legt zichzelf de taakstelling op om de komende vier jaar 2015 t/m 2018 

jaarlijks € 150.000 structureel aan loonkosten te besparen door vermindering van 

bestaande FTE's binnen de huidige formatie. Het is de bedoeling dit te realiseren door 

natuurlijk verloop  pensionering en/of vertrek op eigen initiatief. Deze taakstelling is 

exclusief de normale loonindexatie, loonsomontwikkeling en mogelijke nieuwe fte's in 

verband met eventuele nieuwe taken (3d's et cetera)

S -150.000 V -300.000 V -450.000 V -600.000 V J

.5 7 69310100 Opbrengst OZB- 

gebruikers

I 40110 Baten OZB gebruikers niet-

woningen

R nb Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten gebruikers niet woningen

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de OZB opbrengsten (exclusief 

areaaluitbreiding) een jaar niet worden verhoogd ten opzichte van 2014.

Dit leidt tot een structurele vermindering van inkomsten omdat in de begroting nog 

een stijging van 2% per jaar stond opgenomen.

S -19.000 N -19.000 N -20.000 N -21.000 N J

.6 7 69320100 Opbrengst OZB- eigenaren I 40100 Baten OZB eigenaren niet-

woningen

R nb Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten eigenaren niet woningen

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de OZB opbrengsten (exclusief 

areaaluitbreiding) een jaar niet worden verhoogd ten opzichte van 2014.

Dit leidt tot een structurele vermindering van inkomsten omdat in de begroting nog 

een stijging van 2% per jaar stond opgenomen.

S -24.000 N -24.000 N -25.000 N -25.000 N J

.7 7 69320100 Opbrengst OZB- eigenaren I 40101 Baten OZB eigenaren 

woning

R nb Coalitieakkoord; 1 jaar geen stijging OZB opbrengsten eigenaren woningen

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de OZB opbrengsten (exclusief 

areaaluitbreiding) een jaar niet worden verhoogd ten opzichte van 2014.

Dit leidt tot een structurele vermindering van inkomsten omdat in de begroting nog 

een stijging van 2% per jaar stond opgenomen.

S -116.000 N -119.000 N -121.000 N -124.000 N J

.8 7 69220200 Overig financieel 

concernbeleid

U 20 Overige niet in te delen 

lasten

R aut Aframen stelpost prijsindexatie 2015

De budgetten worden op enkele uitzonderingen na zonder indexatie in de begroting 

opgenomen. Dit betekend in feite al een jaarlijkse bezuiniging ter hoogte van het 

inflatiepercentage. In debegroting is voor ieder jaar een stelpost prijsindexatie 

opgenomen van € 100.000,- structureel. Deze stelpost kan nu vervallen als dekking 

van aangevraagde prijsindexatie en het tekort.

S -100.000 V -100.000 V -100.000 V -100.000 V J
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.9 7 - U - R aut Aframen/bijramen begrote loonkosten loonsom in verband met CAO voorstel.

Op dit moment is in de TR 2014 uitgegaan van een structurele loonstijging van 2% 

met ingang van 01-01-2014. 

Het CAO voorstel wat nu ter goedkeuring voorligt leidt er toe dat er vanaf 2015 1% 

van de structureel 2% van 2014 kan worden afgeraamd. Over 2014 wordt in verband 

met de voorgestelde ingangsdatum loonsverhoging van 1% zijnde oktober 2014 en de 

eenmalige uitkering van € 350,- per fte nog incidenteel een bedrag van € 143.537 

afgeraamd.  Vanaf 2015 leidt de extra € 50,- tot een structurele stijging van 1% van de 

loonsom. Voor 2015 is in de begroting een stijging van  2% opgenomen. Dit houdt in 

dat na deze 1% loonstijging er nog 1% ruimte is voor eventuele premiestijging et 

cetera per 01-01-2015. Mocht dit zich niet voordoen dan wordt dit afgeraamd in de TR 

S -138.629 V -141.412 V -144.250 V -147.131 V J

.10 7 - I - R aut Herberekening renteomslag

Dit betreft de gevolgen voor de te betalen rente in verband met de herijking van de 

financieringsbehoefte. De herijking vindt plaats in verband met de mutaties op de 

exploitatie, de investeringen en leningen.

S -19.061 N 94.752 V 74.401 V 207.899 V J

.11 7 - I - R nb Inzetten reserve algemene uitkering

Voorgesteld wordt de reserve algemene uitkering op te heffen en het saldo vrij te 

laten vallen als dekking voor het begrotingssaldo 2015.

I 70.000 V 0 0 0 J

.12 7 - I - R nb Coalitieakkoord; geen stijging tarief rioolheffing 2015 ten opzichte van tarief 2014

Kan in 2015 uit de voorziening rioolheffing.

I 0 0 0 0 J

.13 7 69300100 Uitvoering wet WOZ U 42460 Bijdrage aan 

gemeenschappelijke 

regeling

R pi Bijramen bijdrage aan Cocensus

Hogere bijdrage aan gemeenschappelijke regeling op basis van de Cocensus 

begroting 2015.

S 6.000 N 6.000 N 7.000 N -4.000 V J

.14 7 52012403 Systemen en informatie 

DIV

U 42460 Bijdrage aan 

gemeenschappelijke 

regeling

R aut Aframen bijdrage RHCA

Lagere bijdrage aan gemeenschappelijke regeling op basis van de RHCA begroting 

2015.

S -1.130 V -1.130 V -1.130 V -1.130 V J

.15 7 - I - R aut Aanpassing kapitaallasten rentecomponent

De kapitaallasten als gevolg van de wijzigingen in het investeringsschema bestaan uit 

rente en afschrijvingslasten. Met deze boeking worden alle rentelasten van de 

investeringen per programma saldoneutraal gemaakt. De hieruit voortvloeiende voor 

cq nadelen op de rentelasten maken onderdeel uit van de renteresultaatberekening.

S -5.417 N -15.911 N -26.521 N -36.626 N J

.16 7 66140300 Kwijtscheldingen U 42260 Kwijtschelding van 

heffingen

R aut Kwijtschelingen (riool en afval)

Herijking aantallen kwijtscheldingen

S 3.998 N 508 N -2.673 V -6.877 V J

.17 7 - I - R omb Opbrengsten overige heffingen (forensen-, honden-, precariobelasting)

Voor de overige heffingen worden geen aanvaardbare mogelijkheden gezien voor 

verhoging van de opbrengsten door tariefstijging. Het huidige tarief 

forensenbelasting wordt als zeer hoog ervaren. De opbrengsten van de overige 

heffingen zijn dusdanig ondergeschikt dat alleen een significante tariefstijging een 

zichtbaar resultaat in de opbrengsten zal geven. 

S N

- - Mutaties collegebevoegdheid

1 1 60020100 Bestuursondersteuning 

college van B. en W.

U 42520 Schadevergoeding 

(wet.reg/aansprakelijkheid)

C aut Aframen kosten wet dwangsom

De dwangsom in verband met WOB verzoeken komt met ingang van 2015 te 

vervallen.

S -5.000 V -5.000 V -5.000 V -5.000 V J

1 2 66230200 Participatiebudget 

reintegratie

I 41110 Doeluitkeringen C aut Administratieve verwerking contouren participatiewet (re-integratie)

Voorlopig budget voor 2015 is vastgesteld op € 257.501,-. Resterende jaren ingevuld 

aan de hand van het overzicht "contouren participatiewet". Klein verschil in verband 

met kleine aframingen.

S -201 N -201 N -201 N -201 N J

2 2 66520200 Uitvoering WMO - 

vervoersvoorzieningen

U 34371 Kosten rechts- en 

deskundige adviezen

C aut Budget deskundige adviezen kan vervallen

Budget kan vervallen, wordt niet meer op geboekt.

S -3.768 V -3.768 V -3.768 V -3.768 V J

3 2 66300100 Ondersteuning sociaal-

culturele organisaties

U 42100 Subs. multifunc. 

accomodaties en VVV

C aut Lagere subsidie aan SWB in verband met de integratie Oorsprong/De Blinkerd

Dit was nog niet verwerkt voor de jaarschijf 2018.

I -5.000 V J

1 3 60030100 Huwelijken U 11200 Lonen, salarissen en soc 

lasten ambt personeel

C aut Verlaging uitgaven door minder huwelijken

Afgelopen jaren is aantal huwelijk teruggelopen (2012: 208, 2013: 151). Voor 2014 zal 

het aantal huwelijken naar verwachting uitkomen op 130. Door de nieuwe trouwfolder 

hopen we de animo voor het trouwen in de gemeente Bergen te verhogen. Voor 2015 

wordt uitgegaan van 150 huwelijken.

S -3.298 V -3.298 V -3.298 V -3.298 V J
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2 3 60030200 Overige burgerlijke stand U 34314 Overige gebruiksgoederen C aut Budget gebruiksgoederen burgerlijke stand kan vervallen. S -500 V -500 V -500 V -500 V J

3 3 60031200 Reisdocumenten U 34330 Onderhoud en 

reparatiekosten

C aut Budget voor onderhoud kluizen kan vervallen. 

Dit wordt uitgevoerd door facilitair, kan vervallen.

S -1.500 V -1.500 V -1.500 V -1.500 V J

4 3 60031300 Overige GBA U 34302 Druk- en bindwerk C aut Budget kan vervallen. Gaat ten laste van centraal budget

Verloopt nu via DIV (abonnementskosten).

S -3.053 V -3.053 V -3.053 V -3.053 V J

5 3 60033100 Vergunningen APV U 34396 Overige diensten C aut Aanpassing in verband met afronding 2015-2018 S -367 V -367 V -367 V -367 V J

6 3 60040100 Leges huwelijken I 34000 Gemeentelijke leges C aut Verlaging inkomsten in verband met minder huwelijken

Het aantal betaalde huwelijken was in 2013 117 ten opzichte van 158 in 2012. Naar 

schatting zal het aantal in 2014 uitkomen op het niveau van 2013. Voor 2015 wordt 

uitgegaan van 125 betaalde huwelijken. In 2016 t/m 2018 wordt rekening gehouden 

met de trendmatige verhoging van 2%.

S -17.900 N -18.300 N -18.700 N -19.100 N J

7 3 60040300 Leges rijbewijzen I 34000 Gemeentelijke leges C aut Aanpassing leges rijbewijzen

Aanpassing op basis van prognosecijfers RDW betreffende  verlengingen en nieuwe 

rijbewijzen.

S 10.600 V 7.800 V 6.100 V -37.800 N J

8 3 60040400 Leges reisdocumenten I 34000 Gemeentelijke leges C aut Aanpassing leges reisdocumenten op basis van aantallen

Herijking op basis van aantallen gebaseerd op eigen bestand ultimo juli 2014.

I -10.000 N J

9 3 60040500 Leges overige GBA I 34000 Gemeentelijke leges C aut Aanpassing leges overige GBA op basis van aantallen

Steeds minder instellingen vragen om een uittreksel.

S -7.030 N -7.160 N -7.300 N -7.450 N J

1 6 65603101 Opbrengst evenementen I 34091 Kermispachten C aut Aframing pacht kermissen

We ramen de hoogte van de kermispacht (gedeeltelijk) af naar een realistisch niveau.

S -2.521 N -2.521 N -2.521 N -2.521 N J

1 7 52012404 Juridisch- en 

personeelsadvies B&C

U 34397 Opleidingen 

(organisatiebreed)

C omb Aframen centraal opleidingsbudget  

Sinds 2014 worden de organisatiebrede opleidingen centraal opgepakt door de 

Bergense academie. Deze manier van werken heeft een aantal voordelen. Het geeft 

meer sturing en overzicht op de jaarplanning en de opleidingen worden centraal 

ingekocht. Dit werkt kostenbesparend zodat het budget naar beneden kan worden 

bijgesteld.

S -29.750 V -29.750 V -29.750 V -29.750 V J

2 7 52012401 Administratie 

Bedrijfsvoering&Control

U 34386 Medische begeleiding 

(structureel)

C omb Aframen kosten bedrijfsarts

Vanwege invoering spreekuur in huis halvering kosten.

S -37.245 V -37.245 V -37.245 V -37.245 V J

3 7 52012402 Facilitair Interne 

dienstverlening

U 31010 Brandstof materieel, 

machines en werktuigen

C omb Brandstof  6 dienstauto's in plaats van 7

6 auto's in plaats van 7. In 2016 vervanging dienstauto's(Skoda"s) door elektrisch 

vervoer.

S -2.000 V -8.000 V -12.000 V -12.000 V J

4 7 52012402 Facilitair Interne 

dienstverlening

U 34330 Onderhoud en 

reparatiekosten

C omb Minder reparatiekosten

Investering aanschaf elektrisch vervoer in 2016. In 2016/2017/2018 minder 

onderhoud/reparatie.

S -8.000 V -8.000 V -8.000 V J

5 7 52012401 Administratie 

Bedrijfsvoering&Control

U 34362 Wervingskosten/assessment C aut Aframen assesmentkosten

In verband met afronding klein deel aframen.

S -686 V -686 V -686 V -686 V J

6 7 52012401 Administratie 

Bedrijfsvoering&Control

U 34360 Medische begeleiding 

(overig)

C aut Aframen arbokosten

Klein deel aframen in verband met andere afspraken.

S -3.692 V -3.692 V -3.692 V -3.692 V J

7 7 52012402 Facilitair Interne 

dienstverlening

U 34300 Bureau, schrijf- en 

tekenbehoeften

C aut Aframen papierwaren

Verbruik van vooral papierwaren daalt  door automatisering/digitalisering.

S -3.000 V -3.000 V -3.000 V -3.000 V J

8 7 52012402 Facilitair Interne 

dienstverlening

U 34302 Druk- en bindwerk C aut Aframen drukwerk

Verbruik drukwerk neemt af.

S -7.500 V -7.500 V -7.500 V -7.500 V J

9 7 52012402 Facilitair Interne 

dienstverlening

U 34303 Kopieerkosten C aut Aframing kopieerkosten

Kopiëren loopt terug. In  2016 nieuw contract voor minder machines.

S -30.000 V -30.000 V -40.000 V -40.000 V J

10 7 52012402 Facilitair Interne 

dienstverlening

U 34309 Papierkosten C aut Aframen papierkosten

Dalend papiergebruik door verdergaande automatisering.

S -2.500 V -2.500 V -3.500 V -3.500 V J

11 7 52012402 Facilitair Interne 

dienstverlening

U 34323 Bedrijfshulpverlening C aut Aframen kosten BHV

Stabilisatie aantal bhv'ers. Geen uitbreiding van middelen en geen uitbreiding 

mensen en materieel.

S -5.000 V -5.000 V -5.000 V -5.000 V J

12 7 52012402 Facilitair Interne 

dienstverlening

U 34328 Voedingsmid.en drank 

(koffie, thee, snoep etc.)

C aut Afname gebruik voedingsmiddelen

Daling waarneembaar van consumptiegebruik.

S -4.000 V -4.000 V -4.000 V -4.000 V J

13 7 52012402 Facilitair Interne 

dienstverlening

U 34344 Reis- en verblijfkosten C pi Bijramen reis- en verblijfkosten

Avondmaaltijd voor de facilitair medewerkers voorafgaand aan raadsvergaderingen.

S 1.500 N 1.500 N 1.500 N 1.500 N J
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14 7 52012402 Facilitair Interne 

dienstverlening

U 34320 Kosten bedrijfsrestaurant C pi Indexatie kosten bedrijfsrestaurant

Stijging personeelskosten en prijzen voedingswaren.

S 2.500 N 2.500 N 2.600 N 2.600 N J

- - - Overige ombuigingsvoorstellen?
- - U - De Beeck

Wel / niet doorgaan.  Bij niet doorgaan; helemaal stoppen of alleen stoppen met natte 

gedeelte?
- - U - Bibliotheek

Bergen ook alleen steunpunt in bijvoorbeeld school net zoals in Egmond/Schoorl?
- - U - Korten op subsidies

Korten / stoppen met specifieke subsidies of weer % minder op alle subsidies?
- - I - Parkeerinkomsten

Uurtarief vanaf 2016 extra omhoog?

Dagkaart duurder?

- - I - Parkeervergunningen

Parkeervergunningen meer verhogen dan 2% per jaar?

1e gratis vergunning per huishouden laten betalen? Er zijn circa 2750 1e gratis 

vergunningen stuks. Bij € 25,- per stuk  is dit bijvoorbeeld € 68.750,- extra
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Begrotingssaldo na verwerking alle voorstellen college

2014 2015 2016 2017 2018

Begrotingssaldo na raadsvergadering 01-07-14 500 V 267 V 195 V 223 V 88 N

Definitief vaststellen subsidie onderwijsachterstanden, 

schooljaar 2012-2013

6 V 0 0 0 0 B&W 08-07-14

Aframen (deel)krediet 2590/2591 tbv nwe strandpost 0 0 2 V 2 V 2 V B&W 15-07-14

Extra huurinkomsten indexatie gymlokalen 3 V 3 V 3 V 3 V 3 V B&W 02-09-14

Oneigenlijk grondgebruik Schoorl plan Oost 0 0 0 30 N 30 N B&W 09-09-14

0 0 0 0 0

Brandweer regionalisering 0 249 N 242 N 248 N 257 N Raad 25-09-14

Tussentijdse rapportage 2014 raad 11 N 24 N 3 V 21 N 68 N Raad 25-09-14

Tussentijdse rapportage 2014 gevolgen meicirculaire 2014 70 N 297 N 266 N 294 N 183 N Raad 25-09-14

Verwacht saldo na raadvergadering 25-09-2014 428 V 300 N 305 N 365 N 621 N

2014 2015 2016 2017 2018

Begroting 2015 Collegebevoegdheid 0 112 V 132 V 145 V 106 V

Begroting 2015 financiële mutaties raadsbevoegdheid 0 193 V 323 V 444 V 816 V Raad 30-10-14

Verwacht begrotingssaldo na begroting 2015 428 V 5 V 150 V 224 V 301 V

Onzekerheden:

Invoering 3D's 

Rioolplan GRP

Strand Camperduin

Dierenasiel

Septembercirculaire 2015

(Mogelijk verdere korting op inkomsten voor huishoudelijke hulp)

Mogelijke fusie BSV en Berdos

Vervolg samenwerking BUCH

Cultuurnota

Overige ?
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