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Inleiding
“Natuurlijk! Bergen is een ambitieus, maar realistisch programma. De afgelopen maanden
hebben wij het coalitieakkoord uitgewerkt in een collegeprogramma dat u hierbij aantreft. Wij
hebben het opstellen van het collegeprogramma gekoppeld aan de bezuinigingsdiscussie.
Deze koppeling is noodzakelijk omdat wij realistische ambities willen weergeven die niet
naderhand door bezuinigingstaakstellingen moeten worden bijgesteld.
In het coalitieakkoord hebben wij een viertal gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld die
voor ons college als leidraad gelden bij alles wat we doen. Het gaat om de volgende vier
uitgangspunten:
1. Een dienstbaar lokaal bestuur
2. Een veilige leefomgeving met voldoende voorzieningen
3. Kiezen voor kwaliteit en innovatie
4. Een duurzame toekomst
Op diverse beleidsterreinen geldt dat wij ons moeten aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen.
Dit kunnen de opgelegde bezuinigingen zijn, maar ook nieuwe of aangepaste wetgeving
vanuit het rijk of de provincie.
Het collegeprogramma is als volgt opgebouwd: als eerste komen de programma’s uit de
programmabegroting aan bod. De programma’s zijn onderverdeeld in beleidsthema’s en per
beleidsthema geven wij aan wat wij willen bereiken. Dit onderdeel is een uitwerking van de
visie die wij in ons coalitieakkoord hebben geformuleerd. In een tabel kunt u zien welke
prestaties (activiteiten genoemd) wij moeten leveren om onze doelen per beleidsthema te
bereiken. De donker gekleurde vakken geven aan in welk jaar gestart wordt met de
ontwikkeling van de activiteit of het beleid. De licht gekleurde vakken betekenen dat in die
jaren uitvoering aan het beleid gegeven wordt en/of onderdelen op uw verzoek nog verder
SMART geformuleerd moeten worden. U kunt zo in één oogopslag zien wat u deze
collegeperiode van ons kunt verwachten.
In bijlage 1 treft u de afspraken aan die wij als college hebben gemaakt over de plek die het
collegeprogramma heeft binnen alle beleidsdocumenten, hoe wij verantwoording aan uw
raad afleggen over dit collegeprogramma en wie namens ons college woordvoerder is als het
collegeprogramma in algemene zin met uw raad wordt besproken.
Ons college onderstreept het belang van regionale samenwerking. In bijlage 2 wordt
aangegeven op welke beleidsterreinen wij een intensievere samenwerking met één of meer
gemeenten in de regio Noord-Kennemerland verwachten.
In bijlage 3 geven wij een globale meerjarige financiële vertaling per programma. Tot slot
bevat bijlage 4 een afschrift van het ondertekende coalitieakkoord.
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Programma 1 inwoners en bestuur
Communicatie met de burger/wijkgericht werken
Wat willen wij bereiken
Het wijkgericht werken is één van de belangrijkste maatregelen om de algemene werkwijze
van ons college, te bewerkstelligen, namelijk: de inwoners van de gemeente betrekken bij de
besluitvorming binnen de verschillende programma’s.
In 2011 voeren wij een evaluatie van het wijkgericht werken uit waarbij het mogelijk is dat wij
de structuur en doelstelling van het wijkgericht werken bijstellen omdat wij van mening zijn
dat het wijkgericht werken efficiënter en doelmatiger kan (a). Vervolgens zullen wij de
conclusies en aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie in overleg met uw raad en de
wijkverenigingen omzetten in acties (b).
Daarnaast doen wij dit onder andere door het toevoegen van een paragraaf in college- en
raadsvoorstellen waarin omschreven wordt hoe de participatie vorm krijgt. (c). Hiermee wordt
de participatieladder die door uw raad is vastgesteld geactiveerd. Wij betrekken
belanghebbenden en bestaande overlegstructuren meer bij de beleidsvoorbereiding en
zorgen ervoor dat de verwachtingen van de wijkverenigingen overeenkomen met de
afspraken die met hen gemaakt zijn. Ook willen wij voorkomen dat er dubbel overleg
plaatsvindt. Dit houdt in dat alle nieuwe beleidsontwikkelingen een participatieparagraaf
bevatten (d).
Tot slot wordt in 2011 de beleidsnota communicatie aangepast (e).
Activiteiten communicatie met de burger en
wijkgericht werken
a. Evaluatie wijkgericht werken
b. Aanbevelingen uit evaluatie omzetten in acties
c. Participatieparagraaf in college- en raadsvoorstellen
d. Participatieparagraaf bij beleidsontwikkelingen
e. Aanpassen beleidsnota communicatie

2010 2011 2012 2013 2014

Integriteit/Bestuurlijke vernieuwing
Wat willen wij bereiken
Het is belangrijk dat de taken en verantwoordelijkheden van de raad en het college voor
iedereen duidelijk zijn. Daarnaast is ons college van mening dat de raad goed geïnformeerd
dient te zijn. Dat doen wij door uw raad regelmatig met behulp van memo’s te informeren
over zaken die spelen of besluiten die wij als college hebben genomen. Ook rapporteren wij
in de voorjaarsnota en najaarsnota over de voortgang van beleidsvoornemens zoals deze in
de programmabegroting zijn geformuleerd.
De aanbevelingen uit de quick scan zijn besproken. Met uw raad is afgesproken dat de
griffier met voorstellen komt om meer duidelijkheid te krijgen over de rollen, taken en
verantwoordelijkheden van de raad. De uitwerking kan gedurende de hele raadsperiode
plaatsvinden (a).
Wij denken zelf bij de samenwerking met uw raad aan het, bij relevante onderwerpen,
organiseren van informele klankbordsessies (b).
Activiteiten integriteit/Bestuurlijke vernieuwing
a. Uitwerken aanbevelingen quick scan
b. Organiseren informele klankbordsessies

2010 2011 2012 2013 2014
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Veiligheidsbeleid
Wat willen wij bereiken
Wij willen de kwaliteit van leven van onze inwoners vergroten, daarom heeft een nota lokaal
veiligheidsbeleid prioriteit. In 2011 starten we met het opstellen hiervan (a). De
wijkverenigingen spelen een belangrijke rol bij het opstellen van deze nota.
In november 2010 heeft ons college het plan van aanpak voor het project “Samen zijn wij de
wijk” vastgesteld. Dit project wordt in 2011 uitgevoerd (b). Ook hebben wij in november het
plan van aanpak voor het project “Recht op veilig op straat” vastgesteld dat in 2011 wordt
uitgevoerd (c).
Wij blijven het veiligheidsgevoel van onze inwoners meten door deel te nemen aan de
veiligheidsmonitor(d). Sociale veiligheid heeft alles te maken met hoe veilig onze inwoners
zich voelen in de directe woonomgeving. Hiervoor willen wij onze inwoners stimuleren om de
woning te laten voorzien van een keurmerk veilig wonen (e) en gaan wij in ieder geval in
2011 het project woninginbraak herhalen (f).
Sociale veiligheid vraagt ook om investeringen in openbare verlichting, groen en
straatmeubilair in de openbare ruimte en bij ruimtelijke ontwikkelingen is sociale veiligheid
ook een uitgangspunt (g). Dat zijn onderwerpen waar wij het tweede deel van de
collegeperiode op in zetten.
Daarnaast heeft veiligheid ook raakvlakken met diverse vormen van overlast. Wij
intensiveren en zetten de projecten om overlast van jongeren aan te pakken voort en voeren
een Convenant Veilig Uitgaan uit (h) en (i). Het tegengaan van geweld en criminaliteit speelt
voor ons college ook een rol (j). Voor 2011 hebben wij op dat gebied al onze doelstellingen
vastgesteld en gaan wij onder andere deelnemen aan de hennep rooidagen, gaan we een
lichte BIBOB toets uitvoeren en leggen we in voorkomende gevallen een huisverbod op.
Afhankelijk van de resultaten en conclusies van het politiejaarverslag kan uw raad in overleg
met de politie aangegeven waar de prioriteiten voor Bergen liggen en welke mogelijkheden
onze gemeente heeft om hierop in te spelen (k). Ook wordt deze collegeperiode een besluit
genomen over de locatie van een centraal politiebureau in de Duinstreek. (l)
In 2011 vindt de besluitvorming over een nieuwe brandweerkazerne in de kern Bergen plaats
(m). Dit wordt of gekoppeld aan de besluitvorming over een nieuw gemeentehuis, of uw raad
neemt een op zichzelf staand besluit over de kazerne. De bouw kan dan in het vervolg van
de collegeperiode plaatsvinden.
Voor de brandweer heeft de implementatie van de eisen uit de Wet op de Veiligheidsrisico’s
(n) deze collegeperiode prioriteit waarbij 2011 wordt gebruikt voor het voorbereiden op de
regionalisering van de lokale brandweer (o). Daarnaast wordt in 2011 gestart met het
afstemmen van de organisatie van de brandweer op de lokale risico’s (p) en het
optimaliseren van de paraatheid van de repressieve brandweer (q). Dit alles heeft gevolgen
voor het aantal en de inzet van vrijwilligers. Tot slot wordt ingezet op het borgen van de
processen van de brandweer in de gemeentelijke processen (r).
Wij zijn in gesprek met de Reddingsbrigades om te komen tot een beleidsplan
Reddingsbrigades (s) waarin een visie op de toekomst van de brigades wordt gegeven.
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Activiteiten veiligheidsbeleid
a. Nota integraal Veiligheidsbeleid
b. Project Samen zijn wij de wijk
c. Project Recht op veilig op straat
d. Deelname aan veiligheidsmonitor
e. Project woninginbraak
f. Stimuleren aanvragen keurmerk veilig wonen
g. Investeren in groen en straatmeubilair openbare
ruimte
h. Intensivering projecten aanpak overlast jongeren
i. Uitvoeren Convenant Veilig Uitgaan
j. Maatregelen tegen geweld en criminaliteit
k. Bespreken Jaarplan politie
l. Besluitvorming politiebureau Duinstreek
m.Besluitvorming en nieuwbouw kazerne kern Bergen
n. Implementatie eisen Wet op de Veiligheidsregio’s
o. Voorbreiden op regionalisering van Lokale Brandweer
p. Organisatie brandweer afstemmen op lokale risico’s
q. Paraatheid van repressieve brandweer optimaliseren
r. Processen Brandweer borgen in gemeentelijke
processen
s. Beleidsplan Reddingsbrigaden

2010 2011 2012 2013 2014

Gemeentehuis
Wat willen wij bereiken
Uw raad heeft een ad hoc commissie ingesteld die de totstandkoming van een
bestuurscentrum begeleidt en de haalbaarheid onderzoekt. Er wordt onderzoek gedaan naar
een bestuurscentrum gecombineerd met eventueel de brandweer en een (toekomstig)
gemeentehuis, waarin ook de ambtelijke organisatie wordt gehuisvest. In februari 2011 is
meer bekend over de verschillende fases en de kosten per fase om uiteindelijk tot een
gemeentehuis te komen. Uw raad kan dan kiezen of en wat er gebouwd wordt op Elkshove,
of het bestaande gebouw gehandhaafd blijft en of de brandweer in dit gebouw wordt
geïntegreerd (a).
Uiteraard moet de financiële situatie van de gemeente zodanig zijn, dat het verantwoord is
om een gemeentehuis direct of op termijn te realiseren (b).
Activiteiten gemeentehuis
a. Voorbereiding en besluitvorming bouw en fasering
bouw gemeentehuis
b. Realisering gemeentehuis

2010 2011 2012 2013 2014
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Regionale samenwerking
Wat willen wij bereiken?
Wij onderstrepen het belang van regionale samenwerking. Wij zoeken waar mogelijk de
samenwerking (a) met alle of enkele regionale gemeenten zonder daarbij de Bergense
identiteit te verliezen. Onze insteek bij regionale samenwerking wordt, zoals uw raad al heeft
vastgesteld, niet bepaald door besparing van kosten, maar door verhogen van de kwaliteit.
Samenwerken heeft meerwaarde wanneer kennis en ervaring gedeeld kan worden. Door
bezuinigingen, nieuwe ontwikkelingen, aangepaste wetgeving en overheveling van meer
taken van rijk naar gemeente is de behoefte aan samenwerking groter geworden.
Activiteiten regionale samenwerking
a. Onderzoek mogelijkheden samenwerking met
regionale gemeenten

2010 2011 2012 2013 2014
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Programma 2 samenleving
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Wat willen wij 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 blijven. Waar mogelijk voeren wij dat volgens de “Eén loket gedachte”
uit door zorg en voorzieningen via één loket aan te bieden.
Voor het beter faciliteren van de mantelzorgers en vrijwilligers is het nodig de prestatievelden
uit de Wmo nader uit te werken, per prestatieveld de doelstellingen te formuleren en jaarlijks
te monitoren (a). Uw raad heeft in december 2010 besloten om vanaf 2011 deze uitwerking
van de doelstellingen in een apart document te willen ontvangen.
Eén van onze doelstellingen is het steunen van vrijwilligers en mantelzorgers omdat die
mede zorgen voor de instandhouding van leefbare wijken. Dit zou kunnen door de centrale
inkoop van cursussen (b).
Uw raad heeft een besluit genomen om AED’s op te hangen in onze gemeente met als doel
snel in te kunnen grijpen bij ‘levensbedreigende’ situaties. Een voorwaarde is dat er minimaal
10 vrijwilligers per AED een cursus hebben gevolgd. De cursussen worden tot 2012
gefinancierd uit het budget basisgezondheidszorg (c). Vanaf 2012 valt dit onder de
prestatievelden 1 en 2 van de Wmo die over leefbaarheid en veiligheid gaan.
In het vierde kwartaal van 2011 evalueren we het beleidsplan Maatschappelijke
Ondersteuning & Volksgezondheid (MOV) en formuleren waar nodig nieuw beleid (d).
Vanwege een toename van verzoeken voor woon- en vervoersvoorzieningen en de
financiële gevolgen hiervan wordt in het 2e kwartaal van 2011 een voorstel aan uw raad
gedaan om beheersmaatregelen te treffen (e).
Er is een toename van het overbrengen van (zorg)taken naar gemeenten. Wij streven naar
het krijgen van inzicht in welke taken de gemeente erbij krijgt zoals de gevolgen van de
AWBZ pakketmaatregelen. Wij stellen hiervoor een lokaal en regionaal plan van aanpak op
waarin ook de verhouding prijs en kwaliteit wordt meegenomen(f).
Activiteiten Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo)
a. Uitwerken en monitoren doelstellingen prestatievelden
Wmo
b. Centrale inkoop cursussen vrijwilligers
c. Implementatie AED’s inclusief communicatieplan
d. Evaluatie MOV beleidsplan
e. Treffen van beheersmaatregelen WMO voorzieningen
f. Plan van aanpak voor het krijgen van inzicht in
zorgtaken en gevolgen AWBZ pakketmaatregelen

2010 2011 2012 2013 2014
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Jong en oud
Wat willen wij bereiken
Bij voorzieningen voor de jeugd denken wij aan het realiseren van een sluitende aanpak
rondom opgroeien en opvoeden. Dit doen wij door het vastleggen van een sociale kaart. Ook
worden er afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid rondom de zorgcoördinatie in het
kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hiervoor is het van belang dat ouders,
verzorgers en jongeren het CJG weten te vinden. Om dit te bereiken hebben wij een CJGcoördinator aangesteld die zorgt voor de implementatie van het CJG (a).
Omdat het CJG een nieuwe eis is vanuit het ministerie die dit jaar in alle gemeenten
geïmplementeerd moet zijn, vraagt dit om een communicatieplan voor het informeren van
onze burgers (b).
Vervolgens vindt er een evaluatie van het opvoedings- en opgroeiondersteuningspunt plaats
(c).
De problematiek van alcohol en drugs bij jongeren is groot en investeren hierin blijft
noodzakelijk. Op basis van het programmaplan Alcoholmatiging Jeugd Noord-Kennemerland
worden de prioriteiten voor 2011 vastgesteld en uitgevoerd (d).
De inzet op samenwerking binnen alcohol, drugs, diefstal en seksualiteit is al in gang gezet.
Voor wat betreft de voorzieningen voor jong en oud moet in ieder dorp een ruimte
aangeboden worden waarin jongeren en ouderen activiteiten kunnen uitvoeren. Dit
onderdeel wordt verder uitgewerkt in het accommodatiebeleid
Voor het ondersteunen van jongeren is ook de uitvoering van de Leerplichtwet van belang.
Vanaf 2011 zijn er regionaal initiatieven om te onderzoeken of samenwerken met een of
meer gemeenten in Noord Kennemerland voor de uitvoering van de Leerplichtwet en de
aanpak van het schoolverzuim meerwaarde oplevert (e).
Voor het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen is het nodig om inzicht te krijgen in de
problematiek. Dit valt onder de prestatievelden van de Wmo en wordt bij dat onderdeel
uitgewerkt.
Activiteiten jong en oud
a. Implementatie CJG en opzetten sociale kaart
b. Uitvoeren communicatieplan CJG
c. Evaluatie aanbod opvoedings- en
opgroeiondersteuning
d. Vaststellen en uitvoeren programmaplan
Alcoholmatiging Jeugd
e. Regionalisering Leerplichtwet en aanpak
schoolverzuim

2010 2011 2012 2013 2014

Onderwijs
Wat willen wij bereiken
Wij zijn in overleg met schoolbesturen (a) en directeuren om een plan van aanpak te maken
voor de toekomst van de huisvesting van het basisonderwijs. Hierin moet de wens van ons
college om in elk dorp minimaal één basisschool te behouden worden meegenomen. Ook
moet worden nagedacht hoe we omgaan met scholen die onder de landelijke norm zitten. Op
dit ogenblik is dit al onderwerp van gesprek in het directeurenoverleg basisonderwijs.
Wij zetten in op het samenwerken tussen scholen en het door de gemeente faciliteren van
samenwerkingsovereenkomsten.
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Bij versterking van de functies en multifunctioneel gebruik van voorzieningen geldt dat wij de
doelstelling voor het onderzoeken van mogelijkheden van brede scholen meenemen. Wij
investeren in bestaande gebouwen om dit doel te bereiken. Door woningbouw te combineren
met onderwijs en/of maatschappelijke voorzieningen kan dit mogelijk financieel haalbaar zijn.
De behoefte aan voor- en naschoolse opvang moet hierin worden meegenomen en zo nodig
moet hierin extra worden geïnvesteerd.
Voor de uitvoering van het project Frisse Scholen (b) investeren wij bij alle scholen in goede
ventilatiesystemen en dragen wij zorg voor meting van de luchtkwaliteit. Door een
verbetering van het binnenmilieu bewerkstelligen wij minder energiegebruik.
Activiteiten Onderwijs
a. Overleg schoolbesturen en directeuren over plan van
aanpak toekomst huisvesting basisonderwijs
b. Uitvoering project Frisse Scholen

2010 2011 2012 2013 2014

Natte en/of droge voorziening Egmond aan Zee
Wat willen wij bereiken
Het realiseren van een droge, al of niet in combinatie met een natte, voorziening in Egmond
aan Zee heeft voor ons prioriteit (multifunctionele voorziening).
In 2011 wil ons college starten met de eerste fase van het onderzoek naar de invulling,
behoefte, haalbaarheid en locatie van een natte en/of droge voorziening in de Egmonden (a).
Halverwege 2011 bespreken wij met u de uitwerking van de mogelijke scenario’s (b). In het
vierde kwartaal van 2011 willen wij het totale haalbaarheidsonderzoek afronden (c).
Activiteiten zwemvoorziening Egmond aan Zee
a. Start eerste fase onderzoek
b. Bespreken uitwerking mogelijke scenario’s
c. Realisatie

2010 2011 2012 2013 2014

Bibliotheken
Wat willen wij bereiken
Ons college wil een vorm van een bibliotheekvoorziening handhaven in de drie kernen. Er
wordt onderzoek gedaan in welke constellatie dit moet plaatsvinden en of er een andere
inrichting van de bibliotheken mogelijk is. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor
de inzet van meer vrijwilligers en het toevoegen van meer functies. Ook kan de
multifunctionaliteit van de accommodaties onderdeel van het onderzoek zijn. Hiervoor
formuleren wij doelstellingen voor de bibliotheek en stellen wij een plan van aanpak op om
tot de gewenste doelstellingen en taakstelling te komen (a). Onderdeel van de onderzoeken
is het werken met Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) bij de bibliotheken (b).
Activiteiten bibliotheken
a. Vaststellen doelstellingen bibliotheken en uitvoering
plan van aanpak
b. Plan van aanpak doelstellingen en taakstelling
bibliotheken (BCF bibliotheken)

2010 2011 2012 2013 2014
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Sport/Sportvoorzieningen + fusies voetbalverenigingen
Wat willen wij bereiken
Wij willen onderzoek doen dat inzicht verschaft op welke manier de kwaliteit en het
voortbestaan van de sportvoorzieningen behouden kunnen blijven. Gezien de financieel
moeilijke tijden die er aan komen en het dalend aantal vrijwilligers, is het voor een aantal
accommodaties en verenigingen moeilijk om zich op termijn op de huidige schaal te kunnen
handhaven. Wij willen in het licht hiervan de komende vier jaar benutten om de
samenwerking tussen verenigingen en andere instanties te versterken. En de huidige
accommodaties beter te benutten voor zowel binnen- als buitensport. Wij starten dit jaar met
gesprekken (a). Dit betekent dat wij keuzes moeten maken in welke complexen wij gaan
investeren om de kwaliteit te verbeteren en waar wij dit niet meer gaan doen.
Op dit moment vinden gesprekken plaats over fusies tussen de voetbalverenigingen (b).
Activiteiten sport/sportvoorzieningen + fusies
voetbalverenigingen
a. Starten met gesprekken voor integraal sportbeleid
b. Gesprekken fusies voetbalverenigingen

2010 2011 2012 2013 2014

Accommodatiebeleid
Wat willen wij bereiken
Wij willen op korte termijn duidelijkheid scheppen over het accommodatiebeleid in de
verschillende kernen. Wij gaan investeren in multifunctionele accommodaties (MFA’s) voor
activiteiten voor jong en oud en deze MFA’s worden gerelateerd aan de Wmo (a). De
uitwerking van deze ambitie vraagt meer dan één collegeperiode en dient gezien te worden
als een groeiproces dat zeker 10 jaar duurt. In 2010 heeft uw raad een startnotitie voor het
accommodatiebeleid vastgesteld. In het tweede kwartaal van 2011 komen wij met de
uitwerking van de vastgestelde kaders (b). In het derde kwartaal van 2011 leggen wij
verschillende scenario´s voor het accommodatiebeleid aan uw raad voor (c). De resterende
collegeperiode kan gebruikt worden voor de uitvoering van het accommodatiebeleid (d).
Activiteiten accommodatiebeleid
a. Onderzoek mogelijkheden MFA per kern
b. Uitwerking kaders
c. Bespreken scenario’s
d. Uitvoering accommodatiebeleid

2010 2011 2012 2013 2014
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Sociale zaken
Wat willen wij bereiken
Wij willen het bestand van werkzoekenden niet laten groeien en deze collegeperiode inzetten
op een ruimhartig armoedebeleid, ook in een tijd van bezuinigingen.
Wij onderzoeken of er in het kader van rechtmatigheid voordelen zijn te behalen bij het
terugdringen van regels. Om te zorgen dat het aantal uitkeringsgerechtigden niet toeneemt
voeren wij actief beleid en gaan wij het huidige beleid van re-integratie, inburgering en
volwasseneneducatie verder professionaliseren (a).
In 2011 leggen wij u de participatievisie voor. Deze vormt de basis voor het in deze
collegeperiode te voeren beleid (b). Voor een duurzame uitstroom van uitkering naar werk
zetten wij in op een intensieve cliëntenbegeleiding en maatwerk voor onze cliënten. Voor
inwoners die niet of onvoldoende mogelijkheden hebben om te re-integreren willen wij
onderzoek doen naar trajecten voor maatschappelijke participatie en eventuele bijdrage aan
lokale organisaties (c). Ook blijven wij regionale samenwerking zoeken op onder andere het
gebied van het bestrijden van Jeugdwerkloosheid.
Wij hebben besloten over te gaan tot de afbouw van de WIW en ID banen omdat hier geen
subsidie vanuit het rijk meer voor wordt verstrekt. Hiermee sluiten wij aan bij het beleid van
de meeste omliggende gemeenten
Activiteiten sociale zaken
a. Professionaliseren huidig beleid
b. Vaststellen participatienota
c. Onderzoek naar trajecten voor maatschappelijke
participatie en eventuele bijdrage lokale organisaties
d. Uitvoeren participatienota

2010 2011 2012 2013 2014
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Programma 3 dienstverlening
Deregulering/terugdringen administratieve lasten
Wat willen wij bereiken
Een correcte en klantgerichte dienstverlening is voor ons het uitgangspunt. Als burgers
vragen hebben over regelgeving of het aanvragen van vergunningen, moeten zij kunnen
rekenen op actieve ondersteuning.
Eén van de uitgangspunten uit de inleiding van het coalitieakkoord is een dienstbaar
openbaar bestuur. Onderdeel hiervan is een betere dienstverlening en grotere zichtbaarheid,
het gebruik van nieuwe media, de invoering van accountmanagers en door te werken via de
één loketgedachte. Ook wordt in 2011 de werking van het dienstverleningsconcept
onderzocht (a) en verder aangescherpt. Wij zullen bestaand beleid toetsen op onnodige
regeldruk. Nieuw beleid (zoals vergunningsprocedures) wordt, voorafgaand aan de
invoering, ook aan een dergelijke toets onderworpen.
Het jaar 2011 wordt het eerste volledige jaar waarin de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) wordt uitgevoerd. Deze wet ondersteunt een effectieve
dienstverlening door de aanzet tot de één loketfunctie en meer doelmatige bedrijfsprocessen
(b).
Ter verbetering van de dienstverlening wordt aan aanvragers en verzoekers van informatie
of vergunningen duidelijkheid gegeven over het vervolg van het proces. In 2011 vindt
onderzoek plaats naar het uitbreiden van het kwaliteitshandvest met kwalitatieve normen,
naast de al bestaande kwantitatieve normen over termijnen (c).
Begin 2011 worden de resultaten van het vervolgonderzoek 2010 van Waar staat je
gemeente.nl bekend (d). Deze kunnen een nieuwe impuls geven aan de doorontwikkeling
van de dienstverlening.
Ook speelt de invoering van de digitale dienstverlening als onderdeel van E-overheid; de
uitvoeringsagenda om te komen tot een elektronische overheid. Gemeenten moeten in 2015
de toegangspoort voor alle overheidsinformatie zijn. Er wordt een visie op digitale
dienstverlening ontwikkeld (e) en er wordt een startnotitie en een projectplanning gemaakt
voor het inrichten van een “klantcontactcentrum (KCC) antwoordconcept 2015” (f).
In het kader van het tegengaan van regeldruk wordt actief getoetst op handhaafbaarheid van
regelgeving. Een hulpmiddel dat wij gebruiken bij het meten van de regeldruk is Actal, de site
van de VNG.
Activiteiten deregulering/terugdringen
administratieve lasten
a. Onderzoek werking dienstverleningsconcept
b. Uitvoering Wabo
c. Werking en onderzoek uitbreiding Kwaliteitshandvest
d. Verwerking resultaten Waar staat je gemeente.nl
e. Visie op digitale dienstverlening
f. Startnotitie en projectplanning KCC antwoordconcept
2015

2010 2011 2012 2013 2014
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Brengdepots afval
Wat willen wij bereiken
Ter uitwerking van de opdracht van uw raad uit de motie voor het MOB complex in Egmond
voert ons college gesprekken over het toekomstig gebruik van het MOB complex. Voor ons
college is deze locatie geen optie meer voor een centrale werf. Wel blijft het MOB complex in
beeld als locatie voor het uitplaatsen van storende bedrijvigheid binnen de kernen. Er komt
een locatieonderzoek voor het realiseren van een centrale werf anders dan het MOB
complex in Egmond (b).
De huidige decentrale werven met de afvalbrengstations kunnen op grond van de nu
geldende milieuvergunningen nog 10 jaar in deze vorm in stand blijven.
In 2011 vindt de overdracht van ons afvalbeheer naar de HVC plaats. Doel is een
kostenefficiënter en transparantere wijze van afvalbeheer annex contractmanagement. Het
contract met HVC heeft een looptijd van 10 jaar (c).
Activiteiten brengdepots afval
a. Onderzoek mogelijkheden MOB complex Egmond
b. Locatieonderzoek centrale werf
c. Overdracht afvalbeheer naar de HVC

2010 2011 2012 2013 2014
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Programma 4 ontwikkeling openbare ruimte
Volkshuisvesting
Wat willen wij bereiken
De huidige sleutel voor sociaal bouwen is 40% bij particuliere woningbouw. Bij nieuwe
bouwplannen gelden de aantallen te bouwen woningen in categorie 1 en 2 als
minimumvarianten en kan gekozen worden om meer sociale woningen te bouwen.
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.
Wij zullen daarvoor onderzoek doen naar de mogelijkheden van binnenstedelijk bouwen (a)
en gelijktijdig het AZC terrein in Egmond aan den Hoef zo spoedig mogelijk ontwikkelen als
woningbouwlocatie. In 2011 wordt er ook een beleid voor mantelzorgwoningen aan de raad
ter besluitvorming voorgelegd (b). In 2012 willen we beleid ontwikkelen voor het splitsen van
woningen (c).
In 2011 wordt een Regionaal Actie Plan (RAP) opgesteld waardoor doorstroming binnen de
huizenmarkt verbeterd moet worden (d). In het RAP wordt aangegeven of het onderzoek
naar de consequenties van het handhaven van het bestaande volkshuisvestingsbeleid
overeenkomt met de regionale woningbouwopgave die door de provincie is opgelegd. Wij
willen in het RAP opnemen dat de regionale woningbouwopgave binnen bestaand bebouwd
gebied moet worden gerealiseerd.
Daarnaast wordt de regionale huisvestingsverordening aangepast (e).
Tot slot geven wij u de prognose voor 2010 t/m 2014 wat betreft de te verwachte oplevering
van woningen (alleen woningbouwprojecten, geen incidentele woningbouw) tijdens de
collegeperiode 2010-2014. Wij verwachten deze collegeperiode in totaal ongeveer 350
woningen te bouwen (f).
Activiteiten volkshuisvesting
a. Afronden onderzoek binnenstedelijk bouwen
b. Beleid mantelzorgwoningen/ stimuleren
levensloopbestendig bouwen
c. Beleid splitsen woningen
d. Opstellen en vaststellen Regionaal Actie Plan (RAP)
e. Besluitvorming over (regionale)
huisvestingsverordening
f. Prognoses woningbouw in projecten

2010 2011 2012 2013 2014

22

46

127
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Mobiliteitsbeleid
Wat willen wij bereiken
Wij zullen verkeerscirculatieplannen opstellen waarin de verkeersveiligheid en de
bereikbaarheid van de kernen en de kust wordt meegenomen.
Als uitgangspunt voor de komende vier jaar staat een optimale bereikbaarheid en
doorstroming voorop. Voorts investeren wij in alternatieven voor autovervoer om mensen te
verleiden, en niet te dwingen, om hier gebruik van te maken.
Voor de bereikbaarheid van de kust worden “Kiss and Ride” plaatsen ingericht en de
invoering van een particuliere pendelbus onderzocht (a). Ook willen we bereiken dat
strandbezoekers zoveel mogelijk met de fiets naar het strand gaan. Eén van de maatregelen
hiervoor is de aanleg van het fietspad ‘t Woud (b). Ook is het nodig de bestaande
fietsinfrastructuur richting de kust te verbeteren door, het op voldoende breedte brengen van
de fietspaden en de mogelijkheden tot het stallen van fietsen te vergroten (c).
Dit laatste eventueel in combinatie met oplaadpunten voor hybride fietsen. In dit kader wordt
in 2014 gestart met het project Transferium Egmond aan den Hoef (d).
Provinciaal en regionaal blijven wij in overleg over de ontwikkeling Westrand Alkmaar en
afslag A9 Zandzoom (Heiloo) en de consequenties die dit heeft voor het mogelijke
sluipverkeer over de Vennewatersweg (Egmond- Binnen) (e).
Wij zullen de komende vier jaar investeren in een gastvrij parkeerbeleid waarbij de bezoeker
en bewoner het gevoel heeft dat investeringen die wij plegen in de parkeerfaciliteiten binnen
onze gemeente het parkeertarief “waard” is (f).
In het kader van duurzaam mobiliteitsbeleid gaan wij actief deelnemers werven voor
deelname aan Green Wheels en faciliteren wij bij voldoende abonnementen een
parkeerplaats (g).
Activiteiten mobiliteitsbeleid
a. uitwerking “kiss and ride” concept
b. Aanleg fietspad ‘t Woud
c. Stimuleren fietsstallingsplaatsen aan de kust door
bijplaatsen extra plaatsen in Egmond aan Zee
d. Transferium Egmond aan den Hoef
e. In overleg blijven met Heiloo in verband met gevolgen
ontwikkeling ‘zandzoom’ voor Egmond-Binnen
f .Gastvrij parkeerbeleid
g. uitwerking Green Wheels

2010 2011 2012 2013 2014

Groenstructuur en open groengebied: Een groene gemeente!
Wat willen wij bereiken
Ons college wil dat het buitengebied van de gemeente Bergen voor de gehele regio is en ver
daarbuiten met een groene oase en grote aantrekkingskracht. Behoud en versterking ervan
heeft voor deze coalitie prioriteit. Daarvoor is een Structuurvisie Landelijk Gebied nodig
waarin de nadruk ligt op het behoud en de versterking van de bestaande kwaliteiten van
natuur en landschap. Dit is niet alleen van belang voor onze inwoners, maar ook voor de
toeristische sector, de motor van onze lokale economie
In december 2010 heeft uw raad de Structuurvisie Landelijk Gebied (SVLG) vastgesteld (a).
Vanaf 2011 beginnen wij met de uitvoering van de uitvoeringsparagraaf SVLG (b).
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Verrommeling van het landschap moet met kracht worden tegengegaan. Wij geven de
hoogste prioriteit aan het uitwerken van het Landschapsakkoord van Bergen in een
LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) voor het buitengebied. Het LOP is een onderdeel van
de uitvoeringsparagraaf uit de SVLG.
Dit doen wij door uw raad begin 2011 te informeren via een Plan van Aanpak. Vervolgens
wordt aan uw raad een concept voorgelegd waarbij uw raad aangeeft of dat concept gereed
is voor inspraak. Aan het einde van 2011 moet dit resulteren in het vaststellen van het LOP
(c).
Een ander onderdeel is het uitwerken van de Kampeernota en dan in het bijzonder het
ontwikkelen van een visie op Gereguleerde Overnachtings Plekken (GOP’s) (d).
Bij het beleidsthema volkshuisvesting hebben wij aangegeven dat er in principe de komende
vier jaar niet gebouwd wordt in het landelijke gebied waarbij geldt dat uitzonderingen
mogelijk moeten blijven. Het is nodig om afwegingskaders en voorwaarden te formuleren
voor wanneer er wordt afgeweken van bestaand beleid. Hiervoor wordt een beleid voor
incidentele bebouwing in het buitengebied opgesteld (e) met in achtneming van het
provinciale beleid.
Ter uitvoering van het in programma 5 opgenomen Waterplan wordt in 2011 begonnen met
de uitvoering van het waterbergingsproject Over ’t Hek (f).
Bergen is een groene gemeente en moet dat ook blijven. Wij zullen daarom een
samenhangend bomenbeleid opstellen. In 2012 wordt de gemeentelijke bomenverordening
geactualiseerd onder het motto eenvoudiger, maar toch zorgvuldig (g).
Wettelijk moeten alle bomen die in de openbare ruimte en aan de openbare weg staan,
gekeurd worden. Deze keuring wordt een Visual Tree Assessment (VTA controle) genoemd.
Deze vindt in 2011 plaats. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de kwaliteit van het
gemeentelijke boombestand (h).
Activiteiten groenstructuur en open groengebied: Een
groene gemeente!
a. Structuurvisie Landelijk Gebied (SVLG)
b. Uitvoeringsparagraaf SVLG
c. LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP)
d. Kampeernota: visie op GOP’S
e. Incidentele bebouwing buitengebied
f. Waterbergingsproject Over ‘t Hek
g. Actualiseren bomenverordening
h. VTA controle

2010 2011 2012 2013 2014

Bestemmingsplannen
Wat willen wij bereiken
In juni 2013 moet de herziening van de bestemmingsplannen zijn afgerond. Daarvoor leggen
wij in 2011 de bestemmingsplannen Landelijk gebied Noord (a), Bergen beschermd
dorpsgezicht (b), Bergen aan Zee (c) en Egmond aan Zee boulevard en centrum (d) ter
besluitvorming aan u voor. Daarnaast wordt deze collegeperiode een aantal
postzegelbestemmigsplannen ter vaststelling voorgelegd. Ook willen wij in overleg met uw
raad het vervolg van de herziening van de bestemmingsplannen vastleggen zodat deze
operatie daadwerkelijk in 2013 is afgerond.
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Activiteiten bestemmingsplannen
a. Landelijk gebied Noord
b. Bergen Centrum, beschermd dorpsgezicht
c. Bergen aan Zee
d. Egmond aan Zee boulevard en centrum

2010 2011 2012 2013 2014

Structuurvisies
Wat willen wij bereiken
Het vaststellen van in ieder geval een vijftal structuurvisies voor het binnenstedelijk gebied in
deze collegeperiode. Dat zijn in 2011 Centrum Bergen (Mooi Bergen) (a) en Schoorl
Centrum (Schoorl Klopt!) (b). In 2012 willen wij de structuurvisies voor Bergen aan Zee (c),
Egmond aan den Hoef (Lamoraal) (d) en Egmond aan Zee (Ontwerp ons Derp) (e)
vaststellen. Met de voorbereiding van deze visies wordt in 2011 een begin gemaakt.
Voor het opstellen van structuurvisies voor de overige gebieden binnen onze gemeente
wordt deze collegeperiode een planning opgesteld.
Activiteiten structuurvisies
a. Bergen Centrum (Mooi Bergen)
b. Schoorl Centrum (Schoorl Klopt!)
c. Bergen aan Zee
d. Egmond aan den Hoef (Lamoraal)
e. Egmond aan Zee (Ontwerp ons Derp)

2010 2011 2012 2013 2014
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Programma 5 beheer openbare ruimte
Openbare ruimte
Wat willen wij bereiken.
Een beeldkwaliteitplan per kern wordt uitgangspunt voor het beheer van de openbare ruimte
(a). Het beeld van een dorp wordt voor een groot deel bepaald door de uitstraling van de
openbare ruimte. In deze plannen wordt ondermeer aandacht besteed aan sociale veiligheid,
vandalisme bestendig straatmeubilair en het tegengaan van verrommeling. Bij het opstellen
van de beeldkwaliteitplannen kan onderzoek worden gedaan naar verschillende wijzen van
beheer van de openbare ruimte.
Goede beheerprogramma’s zijn een voorwaarde om het onderhoud voor zowel voor de
kwaliteit als voor wat betreft de kosten beheersbaar te houden. Het beheer van de openbare
ruimte wordt uitgevoerd volgens de beheer- en onderhoudsplanning. In 2011 wordt verder
gegaan met de actualisatie en verbetering van deze beheerprogramma’s (b).
Ook komt een tweetal reconstructie projecten in de openbare ruimte tot een afronding: het
Parnassiapark (c) en ‘t Oude Hof (d).
Activiteiten openbare ruimte
a. Opstellen beeldkwaliteitplannen
b. Actualisatie en verbetering beheer programma’s
c. Afronding reconstructie Parnassiapark
d. Afronding reconstructie ’t Oude Hof

2010 2011 2012 2013 2014

Milieu en duurzaamheid
Wat willen wij bereiken
Wij streven naar een CO2-neutrale gemeente in 2030.
Ons college wil in het kader van het uitvoeren van het Klimaatbeleidsplan in 2011 een
Duurzaamheidsbeleid opstellen (a). Ook treffen wij maatregelen om onze inwoners en
medewerkers klimaatbewust te maken. Dit vindt onder andere plaats door de uitvoering van
het Milieuprogramma 2011, door projecten in het kader van Millennium gemeente Bergen te
initiëren, door het standaardiseren van duurzaam inkopen en door het introduceren van
energiezorg. In deze collegeperiode willen we een duurzaamheidsparagraaf opnemen in
onze beleidsstukken (b) en verder uitvoering geven aan een programma voor Natuur- en
Milieueducatie. We streven ernaar om in 2014 een Faitrade gemeente te zijn (c).
Wij investeren om de koploperspositie die wij hebben op het gebied van
energiezuinige openbare verlichting te behouden. Bij deze investeringen maken we de
terugverdientijd inzichtelijk. Voor energiezuinige openbare verlichting wordt in 2011 een
besparingsplan opgesteld (d).
Om de waterkwaliteit van het oppervlakte watersysteem te verhogen laten wij door uw raad
het Waterplan dat wij in 2010 samen met Heiloo, Castricum en het Hoogheemraadschap
hebben opgesteld, vaststellen (e). Eén van de maatregelen uit het waterplan is het
informeren van de bevolking over water. Daarmee wordt aangesloten bij één van onze
algemene uitgangspunten uit het coalitieakkoord over het investeren in de communicatie met
de bevolking.
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Voor het streven om in 2030 een CO2-neutrale gemeente te zijn, stelt de HVC voor ons een
routekaart naar 2030 op en geeft aan welke investeringen er nodig zijn om dat doel te
bereiken (f).
Daarnaast onderzoeken wij ook op dit beleidsterrein de mogelijkheden van regionale
samenwerking, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar het opzetten van een regionaal
energiebedrijf (g).
Activiteiten milieu en duurzaamheid
a. Duurzaamheidsbeleid opstellen
b. Duurzaamheidsparagrafen in beleidsstukken
c. Fairtrade gemeente
d. Besparingsplan openbare verlichting
e. Vaststellen en uitvoeren Waterplan
f. CO2 neutrale gemeente in 2030
g. Onderzoek mogelijkheden regionale samenwerking

2010 2011 2012 2013 2014
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Programma 6 economie, toerisme en cultuur
Innovatie
Wat willen wij 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 dient zich te onderscheiden ten opzichte van andere toeristische gemeenten
in Nederland met activiteiten die een toegevoegde waarde hebben.
Wij blijven het initiatief en onderzoek naar het, in samenwerking met private partners,
oprichten van een College Hotel (Beach Resort) of restaurant ondersteunen. Op deze wijze
hopen wij de verbinding te maken tussen toerisme en scholing en het stimuleren van
werkgelegenheid. Door een verkenning uit te voeren naar de kloof tussen het onderwijs en
de arbeidsmarkt binnen de toeristische sector (a).
Het investeren in kennis en onderwijs op het terrein van recreatie en toerisme komt aan de
orde bij de uitwerking van de strategische agenda’s in het gebiedsdocument ‘Noord-Holland
Noord in balans’ (b) en het ‘Positionpaper toekomst voor regio Alkmaar’ (c).
Voor het maken van het onderscheid ten opzichte van andere toeristische regio’s
participeren wij zoveel mogelijk in netwerken (d) en gaan we door met het uitwerken van een
keurmerk voor onze gemeente (e).
Wij ondersteunen, waar mogelijk, innovatieve initiatieven van ondernemers en
dienstverlenende organisaties (f). Daarbij houden wij rekening met de maat en schaalgrootte
van onze gemeente. Hiervoor willen wij het toerismefonds omzetten in een innovatiefonds
(g). Innovatie vormt een wezenlijk deel van het nog op te stellen visiedocument recreatie en
toerisme (h).
Wij stimuleren het ontwikkelen van de Hargervaart (i).
Ook gaan wij in 2011 door met de doorontwikkeling van het horecabeleid en spreken wij met
uw raad onder andere over een portierbeleid (j).
In 2012 staat een aantal beleidskaders en beleidsnotities op het gebied van economische
zaken en recreatie & toerisme op de planning. Het gaat dan om een beleidskader voor
standplaatsen, een beleid voor plakplaatsen, een marktbeleid, een herijking van het
Uitstallingenbeleid en een advies over de Winkeltijden (k t/m o).

21

Collegeprogramma 2010-2014 versie 15 februari 2011

Activiteiten innovatie
a. Ondersteunen ontwikkeling toerisme en scholing
(oriëntatie kloof onderwijs-arbeidsmarkt)
b. Gebiedsdocument Noord-Holland Noord in balans
c. Positionpaper toekomst voor regio Alkmaar
d. Participeren in netwerken
e. Keurmerk gemeente uitwerken (bijv. Blauwe vlag /
Quality Coast)
f. Ondersteunen innovatieve initiatieven
g. Opzetten innovatiefonds
h. Visiedocument recreatie en toerisme
i. Stimuleren ontwikkeling Hargervaart
j. Horecabeleid (o.a. portierbeleid)
k. Beleidskader standplaatsen
l. Beleid plakplaatsen
m. Marktbeleid
n. Herijking Uitstallingenbeleid
o. Winkeltijden

2010 2011 2012 2013 2014

Ondernemersfonds
Wat willen wij bereiken
In de kernen wordt onderzoek gedaan naar een gebiedsgebonden bedrijfseconomische zone
(ondernemersfonds) (a). Dit onderzoek is door de ondernemersverenigingen geïnitieerd.
Door middel van het nieuw op te richten Economisch Overlegorgaan Bergen (EOB) wordt er
op structurele basis met de branche overlegd (b).
In 2012 zetten wij in op het ontwikkelen van een visie op economische zaken waarin een
aantal uitgangspunten uit het coalitieakkoord wordt meegenomen (c). Zo wordt bijvoorbeeld
het geven van een duurzame impuls voor onze economie en het behoud van
werkgelegenheid als belangrijke component opgenomen in dit visiedocument.
Activiteiten ondernemersfonds
a. Onderzoek invoeren ondernemersfonds
b. Oprichten Economisch Overlegorgaan Bergen (EOB)
c. Visie op economische zaken

2010 2011 2012 2013 2014

Strand
Wat willen wij bereiken
Het strand moet schoon, veilig en bezoekervriendelijk zijn. De gemeente ondersteunt bij
voorkeur duurzame en innovatieve ontwikkelingen die de kwaliteit en economie op het strand
bevorderen.
Wij leggen het verband tussen het bestemmingsplan, de horecanota en strandnota door de
bepalingen uit deze nota’s op te nemen in de bestemmingsplannen (a). Voor de innovatieve
ontwikkelingsmogelijkheden uit de strandnota wordt een beleidskader opgesteld (b).
De evaluatie van de strandnota en het strandbeleid hebben wij gepland voor het 2e kwartaal
van 2011 (c), uw raad ontvangt hiervan eind 2001 de resultaten. De effectuering van de
evaluatie geldt voor het zomerseizoen 2012.
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Wij willen dat inwoners van onze gemeente en bezoekers van buiten onze gemeente graag
onze stranden bezoeken omdat de zwemkwaliteit van het zeewater permanent voldoet aan
de eisen van het Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag.
In 2011 voeren wij een analyse uit voor de door ons na te streven keurmerken en de
samenhang daartussen (d) (onder andere Qualitycoast en Blauwe Vlag).
Activiteiten strand
a. Afstemming tussen bestemmingsplannen en
strandnota
b. Beleidskader innovatieve ontwikkelingen strandnota
c. Evaluatie en effectuering evaluatie strandnota en
strandbeleid
d. Acties ter behoud Blauwe Vlag en in 2011 onderzoek
relatie met andere keurmerken

2010 2011 2012 2013 2014

Kunst en cultuur
Wat willen wij bereiken
Bergen is een gemeente rijk aan kunst en cultuur. Wij willen de aankomende jaren het kunsten cultuurbeleid in brede zin blijven ondersteunen en investeren om de sterke kwaliteit van
Bergen te blijven behouden.
Wij staan voor het behoud van de identiteit en kwaliteit van de kunst en cultuur in onze hele
gemeente. Daarvoor steunen wij iedere kern bij de verbetering van de sterke punten op het
gebied van kunst en cultuur. De conceptnota kunst en cultuur wordt vastgesteld en
uitgewerkt (a en b).
Wij steunen initiatieven van werkende kunstenaars bij het realiseren van ateliers. Speciale
aandacht zal uitgaan naar het behouden van werkende kunstenaars in Bergen door het
beschikbaar stellen van ateliers in bestaande gebouwen.
Daarnaast zetten we extra in op amateurkunst door jaarlijks één project te ondersteunen (c)
en ondersteunen wij de regionale opzet voor cultuureducatie vanaf 2012 (d). In 2012 zetten
we in op een beeldend kunstproject in samenwerking met het onderwijs en buurtbewoners
(e). Ook investeren wij in verbreding van culturele ontwikkelingen voor jongeren.
Het vastgestelde beleid voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte wordt voortgezet.
Ook willen wij kunst in de openbare ruimte opnemen in nog te ontwikkelen
beeldkwaliteitplannen per kern (f). In programma 5, beheer openbare ruimte wordt daarvoor
een planning gegeven. Tot slot schrijven wij in 2013 een openbare opdracht uit voor het
realiseren van kunst in de openbare ruimte (g).
In 2011 gaan we verder met de uitvoering van de vastgestelde Nota Cultuurhistorie door de
ondersteuning en inventarisatie van (potentieel) gemeentelijke monumenten en hun
omgeving, verdieping van het beleid op archeologie en activiteiten in het kader van de
publieksvoorlichting (h). Ook wordt in 2011 het restauratiefonds voor eigenaren van
gemeentelijke monumenten ingesteld (i).
In 2011 dient nog een aantal acties te worden uitgevoerd ter afronding van de
totstandkoming van Nieuw-Kranenburg (j). Ook wordt de opdracht voor het schonen van de
gemeentelijke kunstcollectie en de collectie van het Sterkenhuis in 2011 uitgevoerd (k).
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Activiteiten kunst en cultuur
a. Vaststellen conceptnota kunst en cultuur
b. Uitwerken nota kunst en cultuur
c. Jaarlijkse inzet op projecten amateurkunst
d. Ondersteunen regionale opzet cultuureducatie
e. Beeldend kunstproject in samenwerking met onderwijs
en buurtbewoners
f. Plaatsen kunst in de openbare ruimte
g. Openbare opdracht voor realiseren kunst in de
openbare ruimte
h. Uitvoering Nota Cultuurhistorie
i. Instellen fonds restauratie monumenten
j. Acties realisatie Nieuw-Kranenburg
k. Schonen kunstcollectie

2010 2011 2012 2013 2014
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Programma 7 middelen
Bezuinigen
Wat willen wij bereiken
Uw raad neemt op 22 maart 2011 een besluit over de ombuigingsvoorstellen 2012-2015 (a).
Ons college werkt dit verder uit in de perspectiefnota en de begroting voor 2012. Benadrukt
moet worden dat dit voorstel een dynamisch document is. De financiële actualiteit van dit
moment wordt er in weergegeven. Aanpassing van de ombuigingstaakstelling gedurende de
collegeperiode moet volgens ons college mogelijk blijven.
Omdat het financieel meerjarenperspectief na het doorvoeren van een aantal
ombuigingsmaatregelen positief is, kunnen we deze collegeperiode ook een discussie
voeren met uw raad over de besteding van de ruimte van nieuw beleid (b). Er kan een
discussie gevoerd worden over de taken waarvan uw raad vindt dat wij die als gemeente
moeten uitvoeren en over welke taken niet. Hierbij kunt u gebruik maken van de vier
geradicaliseerde scenario’s die ons college heeft opgesteld als hulpmiddel bij de
voorbereiding van de ombuigingsvoorstellen.
Activiteiten bezuinigen
a. Vaststellen en uitvoeren ombuigingsvoorstellen
b. Discussie besteding ruimte nieuw beleid

2010 2011 2012 2013 2014

Lokale heffingen
Wat willen wij bereiken
Wij streven ernaar de lokale lasten slechts beperkt te laten stijgen. Wij zijn van mening dat
riool- en afvalstoffenheffing op termijn kostendekkend moet zijn. De OZB willen wij maximaal
verhogen met het inflatiecijfer. Dit cijfer kan van jaar tot jaar fluctueren.
Voor de overige belastingopbrengsten, heffingen en leges geldt een jaarlijkse verhoging van
2%.
Voor het bereiken van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is het in 2011 vast te
stellen Afvalbeleidsplan 2011-2015 van belang (a en b).
Tot slot geven wij in 2011 uitwerking aan het verzoek van uw raad om te komen tot een
andere wijze van innen en heffen van Toeristenbelasting (c).
Activiteiten lokale heffingen
a. Vaststellen afvalbeleidsplan 2011-2015
b. Uitvoeren afvalbeleidsplan 2011-2015
c. Onderzoek andere wijze van heffen van Toeristenbelasting

2010 2011 2012 2013 2014

Bedrijfsvoering
Wat willen wij bereiken
Onze bedrijfsvoering moet verantwoord en transparant zijn. Hierin kunnen wij op
verschillende gebieden nog vooruitgang boeken. Hierbij denken wij aan het nemen van
acties voor het vereenvoudigen en verbeteren planning en control cyclus (a), het ontwikkelen
van prestatie indicatoren (b), het actualiseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid (c),
contractbeheer (d), risicomanagement (e), projectmatig werken (f) en een jaarplan voor
onderzoeken op grond van de verordening art. 213a (doelmatigheidsonderzoeken) (g)
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Om te voorkomen dat verschillende gremia dubbel werk doen is het nodig om binnen een
nog in te stellen auditcommissie afstemming te zoeken tussen de onderzoeken door het
college, de accountant en de rekenkamercommissie.
Bovenstaande ontwikkelingen worden gestructureerd aangepakt. Door middel van een nog
op te stellen nota over de ontwikkeling van de bedrijfsvoering worden doelen gesteld en
wordt in de programmabegroting via de paragraaf bedrijfsvoering gerapporteerd over de
voortgang en de resultaten van de uitvoering hiervan.

Activiteiten bedrijfsvoering
a. Vereenvoudigen en verbeteren planning- en control
cyclus
b. Doorontwikkelen prestatie-indicatoren
c. Actualiseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid
d. Contractbeheer
e. Doorontwikkeling risicomanagement
f. Uitwerken Kadernota projectmatig werken
g. Jaarplan artikel 213a onderzoeken

2010 2011 2012 2013 2014
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Bijlage 1
Afspraken collegeprogramma
1. De wethouder van de grootste partij is portefeuillehouder en verantwoordelijk voor de
totstandkoming van het collegeprogramma.
2. Het collegeprogramma is leidend voor de uitwerking van andere sturingsdocumenten
(p&c documenten en afdelingsplannen).
3. Het collegeprogramma bevat een herkenbare strategische koersbepaling voor de
komende vier jaar en is een verdieping van het coalitieakkoord. De verdere uitwerking
van het collegeprogramma vindt plaats in de programmabegroting en de
afdelingsplannen.
4. Het collegeprogramma is toetsbaar.
5. Het collegeprogramma geeft een beeld van het meerjarig te voeren beleid.
6. Het collegeprogramma bevat in een bijlage per programma een globale meerjarige
financiële vertaling. De overige financiële consequenties zijn jaarlijks terug te vinden in
de programmabegroting.
7. Het collegeprogramma wordt jaarlijks besproken en waar nodig bijgesteld.
8. Het collegeprogramma blijft een zelfstandig document dat niet in een regulier planning en
control document wordt geïntegreerd.
9. In het collegeprogramma komt een algemene inleiding, een tekst per beleidsthema, een
tabel met concrete acties en producten en los van de programma’s een aparte financiële
paragraaf met meerjarenoverzicht per programma. De op deze pagina besproken
afspraken collegeprogramma worden als bijlage bij het collegeprogramma gevoegd.
10. Het collegeprogramma volgt de programma indeling uit de programmabegroting.
11. Het collegeprogramma bevat geen prestatie en effectindicatoren. Deze worden
opgenomen in de programmabegroting.
12. Het ondertekende coalitieakkoord wordt als bijlage bij het collegeprogramma gevoegd.
13. Het collegeprogramma gaat in de besluitvorming gelijk op met de ombuigingsvoorstellen.
De al eerder aangebrachte koppeling tussen ombuigingen en het collegeprogramma blijft
bestaan.
14. Na de besluitvorming over de ombuigingen en het collegeprogramma op 22 maart 2011
wordt het collegeprogramma in gedrukte vorm uitgegeven. Hierbij worden de
amendementen vanuit de raadsbehandeling verwerkt in het uiteindelijke
collegeprogramma.
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Bijlage 2
Regionale samenwerking
Op de volgende onderdelen verwachten wij een intensievere samenwerking met één of meer
gemeenten van Noord Kennemerland:
o
Taken van jeugdzorg worden de komende jaren overgeheveld naar gemeenten
o
Gevolgen bezuinigen OV regio taxi
o
Gevolgen AWBZ pakket maatregelen
o
Gevolgen uitbreiding Wet Maatschappelijke Ondersteuning
o
Uitvoering Leerplichtwet
o
Gevolgen bezuinigingen van de GGD
o
Onderzoeken samenwerking bibliotheken
o
Gezamenlijke inkoop van roerende zaken/activa (zoals bijvoorbeeld gereedschappen,
machines, wagenpark)
o
Gezamenlijke uitbesteding van diensten (zoals bijvoorbeeld telecom, IT,
salarisadministratie, beheer en controle taken)
o
Samenwerking op het gebied van Sociale zaken
o
Samenwerking op het gebied van Duurzaamheid
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Bijlage 3
Financieel Meerjarenoverzicht per programma
Programma

2011

2012

2013

2014

1

8.013 N

8.071 N

7.964 N

8.039 N

2

15.515 N

15.445 N

15.535 N

15.521 N

3

1.113 N

1.153 N

1.180 N

1.199 N

4

906 N

724 N

541 N

507 N

5

8.396 N

8.726 N

8.632 N

8.565 N

6

1.498 N

1.801 N

1.765 N

1.745 N

7

35.451 V

35.007 V

35.224 V

35.338 V

Totaal
10 V
Aangenomen voorstellen
met effect op saldo

912 N

393 N

239 N

34 N

76 N

75 N

Raadsvoorstel
herinrichting
Groetincke (2701-2011)

13 N

Omgevingslawaai
2013 (B&W 7-12)

saldo cf BGR 2011

25 V

Voorstellen in behandeling
met effect op saldo

Verwerking
Decembercirculaire

18 N

233 N

163 N

367 V

Saldo na
verwerking nu
bekende
mutaties

21 N

1.179 N

607 N

53 V

0 -

1.740 V

1.740 V

1.740 V

561 V

1.133 V

1.793 V

Effect doorvoeren
maatregelen
bezuinigingen
Totaal na
bezuinigingen

21 N
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x

Bijlage 4

Ondertekend coalitieakkoord
Reeds in uw bezit en aangeboden op het Risbis
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